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2578 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Wo ewrazkiepo Szpitała Spec ałistdcznepo  
im. J. Gromkowskiepo we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz art. 76 ustawy z dnia 70 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu poprzez utwo-
rzenie w jego strukturze organizacyjnej: poradni neuro-
logicznej, pracowni tomografii komputerowej, pracow-
ni elektroencefalografii (  G), pracowni elektromiogra-
fii ( MG). 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZDCI S JMIKU 
WłJ WÓDZTWA DłLNłŚLDSKI Gł 

 
STANISŁAW JURCEWICZ

 
 
 
 
 
 
 

2579 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Wo ewrazkiepo Szpitała Neuropsdchiatrii  
w Krośnicach 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz art. 76 ustawy z dnia 70 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przekształca się Wojewódzki Szpital Neuropsychia-
trii w Krośnicach, zwany dalej Szpitalem, w ten 
sposób, że tworzy się w jego strukturze organiza-
cyjnej oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 
poprzez połączenie dwóch dotychczas funkcjonują-
cych oddziałów: oddziału psychiatrycznego dziecię-
cego oraz oddziału psychiatrycznego młodzieżowe-
go.  

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, nie skut-
kuje ograniczeniem działalności Szpitala, dostępno-
ści i jakości świadczonych przez Szpital usług. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZDCI S JMIKU 
WłJ WÓDZTWA DłLNłŚLDSKI Gł 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 
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2580 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Wo ewrazkiepo Szpitała Spec ałistdcznepo 
w Lepnicd 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz art. 76 ustawy z dnia 70 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 
Legnicy poprzez utworzenie w jego strukturze organi-
zacyjnej oddziału chirurgii onkologicznej. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZDCI S JMIKU 
WłJ WÓDZTWA DłLNłŚLDSKI Gł 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2581 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Wo ewrazkiepo Szpitała ała Nerwowo  
i Psdchicznie Chordch w Bołesławcu 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz art. 76 ustawy z dnia 70 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekształca się Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Bolesławcu poprzez utworze-
nie w jego strukturze organizacyjnej: 
1) oddziału psychogeriatrycznego, 
2) oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego, 
7) oddziału dziennego psychiatrycznego geriatryczne-

go, 
4) oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, 
5) hostelu dla osób uzależnionych.  

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZDCI S JMIKU 
WłJ WÓDZTWA DłLNłŚLDSKI Gł 

 
STANISŁAW JURCEWICZ



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17267  – Poz. 2582 

2582 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zarowotne  w Lubinie 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Nr 27 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 117 poz. 984, Nr 157 poz. 1271, 
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, z 2007 r. Nr 162, poz. 1568) oraz 
art. 76 ustawy z dnia 70 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 67, poz. 715, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591, z 1995 r. Nr 178, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 
i 256 i Nr 84, poz. 975, z 2000 r. Nr 7, poz. 28, Nr 12, poz. 176, Nr 47, 
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5, poz. 45, 
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1087, Nr 111, poz. 1197, Nr 117, poz. 
1207, Nr 126, poz. 1782,1787 i 1784, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. 
Nr 117, poz. 984, z 2007 r. Nr 45, poz. 791,  Nr 124, poz. 1151 i 1152, 
Nr 171, poz. 1667, Nr 217, poz. 2081, Nr 227, poz. 2215, z 2004 r. 
Nr 210, poz. 2175, Nr 277, poz. 2707, z 2005 r. Nr 164, poz. 1765, 
Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekształca się Zespół łpieki Zdrowotnej w Lubinie 
poprzez likwidację następujących komórek organiza-
cyjnych: 
1. W Szpitalu Powiatowym im. J. Jonstona, przy  

ul. Bema 5 w Lubinie: 
1) III oddział chorób wewnętrznych, 
2) oddział kardiologiczny, intensywnego nadzoru 

kardiologicznego, 
7) oddział hematologii, 
4) oddział patologii noworodka, intensywnego nad-

zoru pediatrycznego, 
5) oddział chirurgii onkologicznej, 
6) oddział patologii ciąży, 
7) oddział neurologiczny, 
8) II oddział chirurgii ogólnej. 

2. W Jednostkach Diagnostycznych Szpitala – w Dziale 
Diagnostyki łbrazowej: 
1) pracownię izotopową, 
2) pracownię   G, 
7) pracownię  KG, 
4) pracownię echokardiograficzną. 

7. W Przychodni Specjalistycznej: 
1) poradnię chorób wewnętrznych, 
2) poradnię internistyczno-konsultacyjną, 
7) poradnię alergologiczną, 
4) poradnię astmologiczną, 
5) poradnię diabetologiczną, 
6) poradnię chorób tarczycy, 
7) poradnię endokrynologiczną, 
8) poradnię gastroenterologiczną dla dzieci, 
9) poradnię endokrynologii ginekologicznej, 

10) poradnię gastroenterologiczną, 
11) poradnię zespołów złego wchłaniania, 
12) poradnię hematologiczną, 
17) poradnię hepatologiczną, 
14) poradnię kardiologiczną, 

15) poradnię nadciśnienia tętniczego i zaburzeń li-
pidowych, 

16) poradnię angiologiczną, 
17) poradnię nefrologiczną, 
18) poradnię nefrologiczną dla dzieci, 
19) poradnię dermatologiczną, 
20) poradnię wenerologiczną, 
21) poradnię porażeń mózgowych, 
22) poradnię leczenia stwardnienia rozsianego, 
27) poradnię onkologiczną, 
24) ambulatorium chemioterapii, 
25) poradnię chemioterapii, 
26) poradnię pulmonologiczną, 
27) poradnię rehabilitacyjną, 
28) poradnię wirusowego zapalenia wątroby, 
29) poradnię medycyny sportowej, 
70) poradnię pediatryczną, 
71) poradnię patologii noworodka, 
72) poradnię pediatryczną konsultacyjną dla dzieci, 
77) poradnię ginekologiczną, 
74) poradnię ginekologiczno-konsultacyjną, 
75) poradnię ginekologii dla dziewcząt, 
76) poradnię cytologiczną, 
77) poradnię patologii ciąży, 
78) poradnię profilaktyki ginekologicznej, 
79) poradnię profilaktyki chorób piersi, 
40) poradnię oparzeń, 
41) poradnię chirurgii naczyniowej, 
42) poradnię chorób sutka, 
47) poradnię chirurgii dermatologicznej, 
44) poradnię leczenia osteoporozy, 
45) poradnię chirurgii szczękowej i stomatologicznej, 
46) poradnię ortopedyczną, 
47) poradnię leczenia wad postawy u dzieci, 
48) poradnię preluksacyjną, 
49) poradnię okulistyczną, 
50) poradnię okulistyczną dla dzieci, 
51) poradnię leczenia jaskry, 
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52) poradnię otolaryngologiczną dla dzieci, 
57) poradnię logopedyczną, 
54) poradnię urologiczną, 
55) poradnię zdrowia psychicznego, 
56) poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci, 
57) poradnię rodzinną, 
58) poradnię terapii uzależnienia od alkoholu, 
59) poradnię terapii i rehabilitacji uzależnień od nar-

kotyków i innych, 
60) poradnię psychologiczną, 
61) poradnię ortodontyczną i profilaktyki ortodon-

tycznej, 
62) poradnię protetyki stomatologicznej. 

4. W samodzielnych placówkach specjalistycznych: 
1) łśrodek Domowego Leczenia Tlenem, 
2) łśrodek Medycyny Paliatywnej, 

a) poradnia medycyny paliatywnej, 
b) poradnia opieki paliatywnej (hospicyjnej) – 

porada ambulatoryjna, 
c) zespół opieki domowej paliatywnej (hospicyj-

nej) – wizyta domowa, 
d) poradnia opieki nad rodzinami chorych i osie-

roconymi (porada – wsparcie, wizyta – 
wsparcie), 

e) zespół ciągłej opieki paliatywnej (hospicyjnej) 
– hospicjum w domu. 

7) Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc i Pracownię 
Rentgenodiagnostyczną, 

4) Protezownię i pracownię ortodontyczną, 
5) Stację Pogotowia Ratunkowego wraz z podsta-

cjami: 
a) zespoły wyjazdowe w tym zespół „R", 
b) ambulatoria pogotowia. 

5. W opiece ambulatoryjnej podstawowej przy  
ul. Bema 5: 
1) gabinety lekarza rodzinnego, 
2) poradnię stomatologii zachowawczej wraz z ga-

binetami. 

§ 2 

Przekształca się Zespół łpieki Zdrowotnej w Lubinie 
poprzez utworzenie następujących komórek organiza-
cyjnych:  
1. W Szpitalu Powiatowym im. J. Jonstona przy  

ul. Bema 5 w Lubinie: 
1) oddział hospicjum stacjonarnego. 

2. W Jednostkach Diagnostycznych Szpitala: 
1) pracownię diagnostyki kardiologicznej. 

7. W Przychodni Specjalistycznej: 
1) poradnię medycyny paliatywnej,   
2) poradnię neonatologiczną, 
7) poradnię rehabilitacyjną. 

4. W samodzielnych placówkach specjalistycznych: 
1) hospicjum domowe, 
2) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. 

§ 7 

W Zespole łpieki Zdrowotnej w Lubinie przy zacho-
waniu dotychczasowego zakresu świadczeń dokonuje 
się zmian organizacyjnych w oddziałach, poradniach  
i gabinetach w postaci przeniesienia świadczeń i nada-
nia nowych nazw: 
1) „łddział reumatologii, dla przewlekle chorych”, 

otrzymuje nazwę „łddział reumatologii”. 

2) Do „łddziału noworodków i wcześniaków” dołącza 
się zakres likwidowanego „łddziału patologii nowo-
rodka, intensywnego nadzoru pediatrycznego i na-
daje nazwę „łddział noworodków, wcześniaków  
i patologii noworodka”. 

7) Do „łddziału położniczego, ginekologicznego, gine-
kologii onkologicznej” włącza się zakres świadczeń 
likwidowanego „łddziału patologii ciąży” i nadaje 
nazwę „łddział położniczy, ginekologiczny, gineko-
logii onkologicznej i patologii ciąży”. 

4) „Szpitalny łddział Ratownictwa Medycznego” 
otrzymuje nazwę „Szpitalny łddział  Ratunkowy”, 

5) „Poradnia chirurgii ogólnej, urazowej” zmienia na-
zwę na „Poradnia chirurgii ogólnej”. 

6) Do „Poradni chirurgii urazowej” włącza się zakres 
likwidowanej „Poradni ortopedycznej” i nadaje na-
zwę „Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej”. 

§ 4 

Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowot-
nych likwidowanych jednostek zapewniać będą: 
1. W zakresie oddziałów wymienionych w § 1 ust. 1:  

1) II oddział chorób wewnętrznych; oddział nowo-
rodków, wcześniaków i patologii noworodka; 
oddział położniczy, ginekologiczny, ginekologii 
onkologicznej i patologii ciąży; I oddział chirurgii 
ogólnej i onkologicznej; ZłZ Lubin, ul. Bema 5,  

2) NZłZ Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lu-
binie ul. M. Skłodowskiej – Curie 66, 

7) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 
przy ul. Iwaszkiewicza 5,  

4) SP SK nr 1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4,  
5) Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórko-

wych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we 
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105. 

2. W zakresie pracowni wymienionych w § 1 ust. 2: 
1) łkręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu przy 

ul. Wiśniowej 76, 
2)  NZłZ Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lu-

binie ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 
7) Pracownia diagnostyki kardiologicznej ZłZ Lu-

bin. 
7. W zakresie poradni wymienionych w § l ust. 7: 

1) Podstawowa łpieka Zdrowotna; oddział cho-
rób wewnętrznych; oddział dziecięcy, niemow-
lęcy; oddział noworodków, wcześniaków  
i patologii noworodka; poradnia ginekologicz-
no-położnicza; poradnia chirurgii urazowo- 
-ortopedycznej; Zakład Rehabilitacji Leczniczej, 
ZłZ Lubin,  

2) CDT Medicus sp. z o.o. w Lubinie, przy  
ul. A. Krajowej 75 a,  

7) NZłZ Lubmed sp. z o.o. w Lubinie, przy  
ul. Gwarków 82, 

4) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska lek.  wa Januszewska w Lubinie, przy  
ul. Bema 6, 

5) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska, Alergologia, Choroby Wewnętrzne Lek. 
 lżbieta Tofel w Lubinie, przy ul. Kisielewskie-
go 17, 

6) NZłZ Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lu-
binie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 

7) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wro-
cławiu, przy ul. Kamieńskiego 77 a, 
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8) Akademicki SK im. J. Mikulicza-Radeckiego   
we Wrocławiu, przy ul. M. Skłodowskiej- 
-Curie 50/52, 

9) Prywatny Gabinet Lekarski Agata Jędrzejczyk 
– Musiak w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5, 

10) CDT Medicus sp. z o.o. w Lubinie, przy ul. Le-
śnej 8,  

11) Wojewódzki Zespół Specjalistycznej łpieki 
Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Dobrzyń-
skiej 21/27, 

12) SP SK nr 1 we Wrocławiu, przy ul. Pasteura 4, 
17) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 

przy ul. Iwaszkiewicza 5, 
14) NZłZ „Zawidaw” sp. z o.o. we Wrocławiu, 

przy ul. Krzywoustego 290, 
15) Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Kor-

czaka we Wrocławiu przy al. Kasprowicza 64/66,  
16) łddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum 

Diagnostyczno-Rehabilitacyjne we Wrocławiu 
ul. Swobodna 8a,  

17) NZłZ „Derma-Vita” w Lubinie przy ul. Wy-
szyńskiego 6, 

18) NZłZ łMP sp. z o.o. w Lubinie, ul. Ks. Lu-
dwika I nr 5, 

19) Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska Grażyna Mąkosa w Lubinie, przy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66,  

20) Miejsko-Gminny Zespół Zakładów łpieki Pod-
stawowej w Ścinawie, 

21) Gminny Zespół Zakładów łpieki Podstawowej 
w Rudnej, 

22) SP ZłZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im 
T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej 
we Wrocławiu, ul. Traugutta 116, 

27) Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Salus" 
w Lubinie, ul. Polna 19, 

24) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Krzysztof Januszewski w Lubinie, ul. Bema 6,  

25) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, przy  
ul. Koszarowej 5, 

26) Akademicki SK im. J. Mikulicza-Radeckiego we  
Wrocławiu, przy ul.Bujwida 44, 

27) HIH Prywatna Przychodnia s.c. we Wrocławiu, 
ul. Wejherowska 28,  

28) łśrodek Diagnostyki łnkologicznej w Legnicy, 
przy ul. Andersa 4, 

29) Akademicki SK im. J. Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 2, 

70) ZłZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabi-
szyńskiej 77/79, 

71) SP ZłZ w Zgorzelcu, przy ul. Warszawskiej 70, 
72) SP SK nr 1 we Wrocławiu, przy ul. Chałubiń-

skiego 5 i 4,  
77) Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP 

ZłZ we Wrocławiu, ul. Wiegla 5,  
74) Przychodnia Lekarsko-Stoamatologiczna 

„Aesculap” s.c. w Głogowie, przy ul. Narciar-
skiej 1,  

75) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska Małgorzata Stangret w Lubinie, przy  
ul. Bema 6,  

76) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska Henryk Wojtuściszyn w Lubinie, przy  
ul. Bema 6, 

77)  SP Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, przy 
ul. M. Skłodowskiej–Curie 58, 

78)  Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZłZ 
S. A. w Polkowicach przy ul. B. Kominka 7,  

79)  NZłZ Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Ma-
ria Pawłowska w Lubinie przy ul. Wyszyńskie-
go 6, 

40) NZłZ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży w Legnicy przy ul. Chojnow-
skiej 81 A, 

41) łśrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Gaja” 
w Lubinie, przy ul. łdrodzenia 74, 

42) Gabinet Stomatologiczny Anna Mika w Lubi-
nie, przy ul. Wroniej 29,   

47) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekar-
ska Hanna Samorek w Lubinie, ul. Bema 6,  

44)  Poradnia Stomatologiczna Laser Dent Ireneusz 
Ślawski s.c w Lubinie, przy ul. Jaworowej 2 A, 

45)  NZłZ Usługi Stomatologiczne „Róża”, przy  
ul. Sokolej 77B.  

4. W zakresie samodzielnych placówek specjalistycz-
nych wymienionych w § 1 ust.4:  
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 

przy ul. Iwaszkiewicza 5,  
2) NZłZ Usługi Stomatologiczne „Róża”, przy  

ul. Sokolej 77B,  
7) Poradnia Lekarza PłZ – poradnia ogólna, ZłZ 

Lubin,  
4) Poradnia Stomatologiczna Laser Dent Ireneusz 

Ślawski s. c w Lubinie, przy ul. Jaworowej 2A, 
5) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  

ul. Dworcowa 7. 
5. W zakresie opieki ambulatoryjnej podstawowej 

wymienionej w § 1 ust. 5: 
1) Poradnia Lekarza PłZ – poradnia ogólna, ZłZ w 

Lubinie, 
2) Poradnia Stomatologiczna Laser Dent Ireneusz 

Ślawski s.c w Lubinie przy ul. Jaworowej 2A 
oraz NZłZ Usługi Stomatologiczne „Róża” przy 
ul. Sokolej 77B.   

§ 5 

Termin zakończenia działalności likwidowanych komó-
rek organizacyjnych, wymienionych w § 1, ustala się 
na dzień 70 września 2006 r. 

§ 6 

Traci moc uchwała XL/265/2005 Rady Powiatu  
w Lubinie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie prze-
kształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu łpieki 
Zdrowotnej w Lubinie. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu  
w Lubinie. 

§ 8 

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

PRZ WłDNICZDCI RADI 
 

MIROSŁAW PAWLAK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwałenia mie scowepo płanu zapospoaarowania przestrzennepo 
w obrębie wsi Potworrw, Przdłęk i miasta Barao 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz.717 
z zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVI/107/04 Rady Miejskiej 
w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Bardzie nr X/64/07 z dnia 27 października 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego i zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Bardo przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Bardzie nr XIII/114/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. Rada Miejska w Bardzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

D Z I A Ł   I 

Przepisd wstępne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie wsi Potworów, Przyłęk i miasta Bardo, zwa-
ny dalej planem, obejmuje: 
1) wieś Przyłęk i miasto Bardo o powierzchni około  

40 ha położony przy drodze krajowej nr 8 od strony 
południowo-wschodniej; 

2) wieś Potworów o powierzchni około 68 ha położo-
ny przy drodze krajowej nr 8 od północno- 
-zachodniej strony; 

7) wieś Przyłęk i miasto Bardo o powierzchni około  
20 ha położony pomiędzy Bardeckimi Zakładami 
Papierniczymi a rozdzielnią prądu Zakładu  nerge-
tycznego; 

4) wieś Potworów teren o powierzchni około 5 ha 
położony przy wyjeździe z drogi powiatowej na dro-
gę krajową nr 8; 

5) wieś Przyłęk i Potworów o powierzchni około 2 ha 
położony przy wyjeździe z wioski Przyłęk na drogę 
krajową nr 8; 

6) wieś Potworów teren o powierzchni około 12 ha 
położony przy drodze krajowej nr 8 od strony pół-
nocno-zachodniej; 

7) wieś Potworów i miasto Bardo o powierzchni około 
8 ha położony przy drodze krajowej nr 8 od strony 
północno-zachodniej; 

8) wieś Przyłęk o powierzchni około 7,0 ha położony 
przy drodze krajowej nr 8 od strony północno-wschod- 
niej. 

§ 2 

1. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę związaną ze wzrostem warto-
ści nieruchomości. 

§ 7 

1. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

łącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2, 
7) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowią-
ce załącznik nr 7. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice miejscowego planu; 
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

7) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi pu-
bliczne wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

4) symbol literowy oznaczenia terenu; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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6) stanowiska archeologiczne; 
7) strefa ochronna od gazociągów wysokiego ci-

śnienia. 
7. Dwa lub więcej symboli literowych oznaczenia te-

renu, oddzielone przecinkami oznaczają jego prze-
znaczenie. 

4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter in-
formujący, postulujący określone rozwiązania prze-
strzenne. 

§ 4 

Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczają-

ca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami 
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

2) teren – należy przez to rozumieć poszczególne ob-
szary o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji 
podstawowej, ograniczone liniami rozgraniczający-
mi oraz oznaczone na rysunku planu numerem  
i symbolem funkcji; 

7) uchwała – niniejsza uchwała; 
4) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 
śmietniki; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
terenu; 

7) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku lub jego części 
pierwszej kondygnacji nadziemnej do górnej płasz-
czyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi 
stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej po-
wierzchni innego przykrycia. 

§ 5 

Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenu: 
1) aktywizacja gospodarcza – AG – należy rozumieć 

przez to obszar wraz z budynkami przeznaczony 
pod lokalizację działalności produkcyjnej, transpor-
tu, obsługi firm i klientów, budownictwa, handlu 
hurtowego i finansów; 

2) produkcja, przemysł, składy i magazyny – P – na-
leży rozumieć przez to obszar, na którym zlokali-
zowano obiekty i urządzenia przeznaczone do wy-
konywania funkcji przemysłowej, produkcyjnej, 
składowej, magazynowej, transportu i logistyki; 

7) usługi komercyjne – należy rozumieć przez to ob-
szary, na których zlokalizowano obiekty wolno 
stojące lub lokale będące częścią innego budynku, 
przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, 
kultury, rozrywki, zdrowia, rekreacji i sportu, ban-
kowości, handlu detalicznego, rzemiosła, gastro-

nomii oraz hotelarstwa, tereny usług turystyki i 
rekreacji, to obszary na których występują obiekty 
oraz urządzenia terenowe służące turystyce, wy-
poczynkowi i rekreacji, w tym boiska, obiekty ga-
stronomiczne i łowiska komercyjne; 

4) usługi – U – należy przez to rozumieć funkcję te-
renów i obiektów: 
a) handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
b) obsługi turystyki, sportu, rekreacji, 
c) instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 
d) instytucji gospodarczych, 
e) biurowych. 

5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna– MN – 
należy rozumieć przez to obszary, na których zlo-
kalizowano budynek mieszkalny zawierający nie 
więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich bu-
dynków w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb miesz-
kańców budynkami garażowymi i gospodarczymi 
oraz ogrodami przydomowymi,  

6) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – MW – 
należy przez to rozumieć obszary, na których zlo-
kalizowano budynek mieszkalny zawierający wię-
cej niż dwa mieszkania lub zespół takich budyn-
ków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb miesz-
kańców budynkami garażowymi i gospodarczymi, 
komunikacją wewnętrzną oraz zielenią towarzy-
szącą; 

7) zabudowa mieszana – należy rozumieć przez to 
zabudowę mieszkaniową, o której mowa w pkt 5 
oraz usługi nieuciążliwe i rzemiosło, o których 
mowa w pkt 7 i 4, które nie zakłócają funkcji 
mieszkaniowych obszaru, 

8) zabudowa zagrodowa– RM – należy rozumieć 
przez to zabudowę mieszkaniową wraz zabudową 
o funkcji rolniczej, ogrodniczej i hodowlanej, 

9) obsługa komunikacji– KS – należy rozumieć przez 
to obszary lokalizowania  parkingów, garaży, sta-
cji paliw i miejsc obsługi pojazdów, dworce i przy-
stanki autobusowe oraz inne tereny i obiekty prze-
znaczone do obsługi ruchu samochodowego  
i pasażerów, 

10) drogi publiczne – należy rozumieć przez to wy-
dzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub 
postoju pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżący-
mi w ich ciągu obiektami inżynierskimi, placami, 
zatokami oraz znajdującymi się w wydzielonym 
pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 
zielenią i urządzeniami technicznymi związanymi  
z ruchem pojazdów lub pieszych; 

11) zieleń izolacyjna– ZI – należy rozumieć przez to 
zespoły zieleni mające funkcję ochronną przed 
szkodliwym oddziaływaniem terenów o innym 
przeznaczeniu i warunkami atmosferycznymi, 

12) zieleń leśna – ZL -należy rozumieć przez to zespo-
ły zieleni urządzonej i nieurządzonej, z przewagą 
zieleni wysokiej o znacznym zagęszczeniu 

17) zieleń niska – ZP – należy rozumieć przez to ze-
społy zieleni niskiej urządzonej i nieurządzonej; 

14) wody powierzchniowe śródlądowe – WS – należy 
rozumieć przez to rzeki, jeziora, stawy, strumienie 
oraz kanały; 

15) uprawy rolnicze – R – należy przez to rozumieć 
obszary, wyłączone z zainwestowania, upraw po-
lowych oraz łąk i pastwisk. 
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D Z I A Ł   II 

Ustałenia oprłne 

§ 6 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) zakaz wznoszenia substandardowej zabudowy go-

spodarczej, a istniejącą zabudowę o takim charak-
terze powinno się sukcesywnie likwidować; 

2) wymagane kształtowanie zabudowy z uwzględnie-
niem istniejących walorów krajobrazowych oraz 
skali, formy, detalu architektonicznego i materiałów 
charakterystycznych dla miejscowego budownic-
twa; 

7) dopuszcza się sytuowanie projektowanych budyn-
ków mieszkalnych, obiektów usługowych i urzą-
dzeń towarzyszących wyłącznie w nawiązaniu do 
cech istniejącej zabudowy; 

4) wymagane zagospodarowanie terenu oraz obiektów 
kubaturowych z uwzględnieniem wymagań archi-
tektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 

5) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni elemen-
tów małej architektury. 

§ 7 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 
1) ograniczenie uciążliwości wynikającej z prowa-

dzenia działalności gospodarczej na obszarze obję-
tym planem do granic działki, jaką ona zajmuje,  
z wyłączeniem oddziaływania pochodzącego z ru-
chu pojazdów; 

2) stosowanie do celów grzewczych i technologicz-
nych, przyjaznych dla środowiska nośników ener-
gii, uznając powyższy obowiązek jako kierunek 
docelowych przekształceń dotychczasowych źró-
deł powodujących zanieczyszczenie powietrza; 

7) segregacja odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności, z wydzieleniem odpa-
dów niebezpiecznych i składowanie ich na wła-
ściwych składowiskach lub utylizacja w sposób 
nie zagrażający środowisku przyrodniczemu; 

4) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gleby, gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

5) przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych na te-
renie przeznaczonym pod obiekty budowlane  
i powierzchnie utwardzone nakłada się obowiązek 
zdjęcia warstwy próchniczej i właściwe jej zago-
spodarowanie; 

6) wyznacza się nowe tereny przeznaczone na zieleń 
izolacyjną, na których zakazuje się lokalizowania 
obiektów kubaturowych; 

7) na terenach zielonych wraz z istniejącym staro-
drzewem, obowiązują następujące ustalenia: 
a) ochrona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) stosowanie nowych nasadzeń zgodnie z istnie-

jącymi uwarunkowaniami, 
c) dopuszcza się wycinanie drzew i zakrzewień, 

jeśli powodują zagrożenie życia, mienia lub 
bezpieczeństwa użytkowania ulic albo unie-

możliwiają realizację nowych ulic wskazanych 
planem; 

8) dopuszcza się wycinanie drzew pod warunkiem 
uzyskania decyzji zezwalającej na ich wycinkę; 

9) ustala się strefę ochronną sieci gazowej wysokie-
go ciśnienia od gazociągu, której przebieg poka-
zano na rysunku planu, o szerokości 25 m po obu 
stronach gazociągów; 

10) obszar, o którym mowa w pkt 9 stanowi strefę, 
w której przedsiębiorstwo gazownicze jest upraw-
nione do zapobiegania działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eks-
ploatację gazociągu; 

11) ustala się obowiązek uzgodnienia z Regionalnym 
łddziałem Przesyłu, lokalizację obiektów wzdłuż 
strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na 
budowę; 

12) ustala się następujące zasady zagospodarowania 
dla strefy, o której mowa w pkt 9: 
a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 

c) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na wa-
runkach określonych przez operatora gazociągu, 

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociągu); dopuszcza się za-
gospodarowanie terenu zielenią niską, 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji; 

17) ustala się zasięgi oddziaływania linii napowietrz-
nych wysokiego napięcia 110 kV, przedstawione 
na rysunku planu, wynoszące 70,0 m – po 15,0 m 
w poziomie od przewodu skrajnego linii, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia: 
a) zakaz wszelkiej zabudowy, 
b) zapewnienie dostępu do linii na okres prac re-

montowych; 
14) ustala się zasięgi oddziaływania linii napowietrz-

nych średniego napięcia 20 kV przedstawione na 
rysunku planu, wynoszące 10,0 m – po 5,0 m  
w poziomie od przewodu skrajnego linii, dla któ-
rych obowiązują przepisy szczególne. 

§ 8 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) wyznacza się stanowiska archeologiczne Potworów 

nr 6, 7, 8 z okresu średniowiecza oraz obozowiska 
z epoki kamienia, zgodnie z oznaczeniem graficz-
nym na rysunku planu; 

2) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych 
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje 
wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Dolnośląskim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwe-
stycyjnych w zakresie prowadzenia robót ziemnych 
oraz udostępniania terenu do inspekcji przez organy 
ochrony zabytków. 

§ 9 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
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1) dla terenów mieszkaniowych powierzchnia zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki nie może 
przekroczyć 70%; 

2) dla terenów o funkcji usługowej, przemysłowej, 
aktywizacji gospodarczej, obsługi komunikacyjnej 
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzch-
ni działki nie może przekroczyć 50%; 

7) wysokość zabudowy z wyłączeniem zabudowy 
gospodarczej nie może być mniejsza niż 6 m  
i większa niż 11 m, o ile ustalenia szczegółowe 
uchwały nie stanowią inaczej; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie mo-
że być mniejsza niż 1 i większa niż 2; 

5) minimalny front działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej nie może być mniejszy niż 25 m; 

6) minimalna wielkość działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej nie może być mniejsza niż: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 700 m2; 
b) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej 

1000 m2; 
7) minimalna szerokość dróg wewnętrznych w liniach 

rozgraniczających nie może być mniejsza niż 12 m 
na terenach zabudowy, z wyłączeniem stref skrzy-
żowań lub zjazdów; 

8) lokalizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż terenów 
dróg publicznych poza linią rozgraniczającą dróg 
publicznych, na terenach własnych inwestorów. 

§ 10 

Na całym obszarze objętym planem ustala się następu-
jące zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górni-
czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych: 
1) ustala się granicę zasięgu zalewu wód powodzio-

wych Q1% i Q10%  dla doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku pla-
nu, na którym obowiązują: 
a) zakaz lokalizowania na obszarach bezpośrednie-

go zagrożenia powodzią  inwestycji zaliczanych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

b) zakaz podpiwniczenia obiektów budowlanych; 
c) w przypadku ustanowienia w drodze rozporzą-

dzenia przez dyrektora regionalnego zarządu go-
spodarki wodnej zakazów, nakazów oraz ograni-
czeń w zakresie ochrony przed powodzią, użyt-
kowania gruntów lub korzystania z wody w celu 
ochrony zasobów tych wód przed degradacją, 
stają się one wiążące dla niniejszego planu,  

d) Potok Studew należy przełożyć i usytuować go 
wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej terenu 
07R i 07 AG,U,P oraz wzdłuż zachodniej linii 
rozgraniczającej terenów 01R i 02R; 

2) brak występowania terenów górniczych. 

§ 11 

Na obszarze objętym planem określa się następujące 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
1) dopuszcza się dokonywanie podziałów geodezyj-

nych w obrębie poszczególnych terenów ograni-
czonych liniami rozgraniczającymi pod warunkiem 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej podzielo-
nych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie; 

2) wstępny projekt podziału terenu, w wyniku którego 
powstałyby więcej niż dwie działki, może być za-
opiniowany przez Burmistrza pod warunkiem, że 
został on sporządzony przez osobę wpisaną na listę 
członków samorządu zawodowego urbanistów i ar-
chitektów; 

7) dopuszcza się scalanie dotychczasowych działek 
geodezyjnych; 

4) nakaz scalania działek dla poszczególnych inwesty-
cji. 

§ 12 

1. Na obszarze objętym planem określa się szczegó-
łowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: 
1) dla obszaru strefy ochronnej wzdłuż gazociągu, 

o którym mowa w § 7 pkt 9 zgodnie z ustale-
niami § 7 pkt 12; 

2) dla obszaru w granicach zasięgu zalewu wód 
powodziowych Q1% i Q10% dla doliny rzeki Nysy 
Kłodzkiej zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 1; 

2. Zakaz zabudowy obowiązuje na terenach R, ZP, ZL 
i ZI. 

§ 17 

Na obszarze objętym planem nie występują obszary, 
dla których wymagane jest określenie sposobów i ter-
minów tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów. 

§ 14 

Na obszarze objętym planem ustala się następujące 
tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych: 
1) 1GP – droga ruchu przyspieszonego; 
2) 2KZ, 7KZ – drogi i ulice zbiorcze; 
7) 1KL, 2KL, 7KL, 4KL – drogi i ulice lokalne; 
4) 1KD, 2KD – drogi i ulice dojazdowe; 
5) 01ZI, 02ZI– zieleń izolacyjna; 
6) 01ZL – zieleń leśna; 
7) 01ZP, 02ZP, 07ZP, 04ZP 
8) 01WS, 02WS, 07 WS, 04WS, 05 WS – potok 

Studew. 

D Z I A Ł   III 

Ustałenia szczeprłowe 

R o z d z i a ł   1 

Przeznaczenie terenrw, parametrd i wskaźniki kształ-
towania zabuaowd oraz zapospoaarowania terenu 

§ 15 

1. Wyznacza się teren łasu, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 01ZL, na którym obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej archi-

tektury; 
7) harmonijne uzupełnienie nasadzeń. 

2. Wyznacza się tereny ziełeni izołacd ne  oznaczone 
na rysunku planu symbolami 01ZI, 02ZI na któ-
rych obowiązują następujące ustalenia: 
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1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) nakaz wykonania nasadzeń zieleni wielopię-

trowej ścisłej zimozielonej o charakterze izola-
cyjnym; 

7) harmonijne uzupełnienie nasadzeń. 
7. Wyznacza się tereny ziełeni niskie  oznaczone na 

rysunku planu symbolami 01ZP,02ZP, 0 ZP,04ZP 
na których obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) zakaz sadzenia drzew i krzewów w odległości 

2 m od gazociągu, o którym mowa w § 7  
pkt 9; 

7) zasady zagospodarowania zawarte w § 7  
pkt 10; 

4. Wyznacza się tereny upraw rolniczych – rezerwa 
terenowa dla drogi krajowej S-5 – klasy S, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 01R, 02R, 
0 R na których obowiązuje zakaz lokalizacji obiek-
tów kubaturowych; 

5. Wyznacza się teren usłup i zabuaowd mieszka-
niowe   eanoroazinne  oznaczony na rysunku planu 
symbolem 01UMN, na którym obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi komercyjne 
b) usługi 

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna zwią-
zana z dozorem funkcji podstawowej; 

7) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w § 9; 

4) ustala się obowiązek realizacji budynków z da-
chem dwuspadowym lub wielospadowym,  
o nachyleniu połaci dachowych, co najmniej 
70º i co najwyżej 60º; 

5) ustala się obowiązek realizacji budynków  
o jednakowym nachyleniu połaci dachowych; 

6) dla funkcji usługowej należy zapewnić  
20 miejsc parkingowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej obiektów, minimalna ilość 
miejsc parkingowych 5; 

7) powierzchnia zabudowy o funkcji usług komer-
cyjnych nie może przekroczyć 50% po-
wierzchni całkowitej działki. 

6. Wyznacza się tereny istniejącej zabuaowd miesz-
kaniowe   eanoroazinne  oznaczone na rysunku 
planu symbolami 01MN,02MN,0 MN, na których 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) kształtowanie zabudowy uwzględnieniem 

ustaleń zawartych w § 9; 
7) dopuszcza się realizację dodatkowej kondy-

gnacji poddasza użytkowego w stromym da-
chu; 

4) ustala się obowiązek realizacji budynków  
z dachem dwuspadowym lub wielospado-
wym, o nachyleniu połaci dachowych, co 
najmniej 70º i co najwyżej 60º; 

5) ustala się obowiązek realizacji budynków o 
jednakowym nachyleniu połaci dachowych; 

6) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
cementową w kolorze czerwonym; 

7) główne wejście do budynku mieszkalnego od 
frontu działki; 

8) dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych 
usług w budynkach funkcji mieszkaniowej; 

9) dla wprowadzonej funkcji usługowej należy 
zapewnić minimum 5 miejsc parkingowych w 
liniach rozgraniczających terenu; 

10) obsługa komunikacyjna od ulicy 1KD. 
7. Wyznacza się tereny zabuaowd zaproaowe   

i usłup oznaczone na rysunku planu symbolami 
01RM,U, 02RM,U: na których obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa; 
2) dopuszcza się usługi komercyjne, o których 

mowa w § 5 pkt 7, związane z daną działalno-
ścią; 

7) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w § 9; 

4) ustala się minimalną wielkość działki na  
1500 m2; 

5) ustala się obowiązek realizacji budynków z da-
chem dwuspadowym lub wielospadowym, o 
nachyleniu połaci, co najmniej 70º i co najwy-
żej 60º; 

6) ustala się pokrycie dachu dachówką cera-
miczną lub cementową w kolorze czerwonym; 

7) ustala się główne wejście do budynku miesz-
kalnego od frontu działki. 

8. Wyznacza się teren zabuaowd zaproaowe  ozna-
czony na rysunku planu symbolem 01RM, na któ-
rym obowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa; 
2) dopuszcza się usługi związane z działalnością 

rolniczą i przetwórstwem; 
7) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 

ustaleń zawartych w § 9; 
4) ustala się obowiązek realizacji budynków z da-

chem dwuspadowym lub wielospadowym, o 
nachyleniu połaci, co najmniej 70º i co najwy-
żej 60º; 

5) ustala się pokrycie dachu dachówką cera-
miczną lub cementową w kolorze czerwonym. 

9. Wyznacza się tereny zabuaowd usłupowe , prze-
mdsłowe  i obsłupi komunikac i oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 01 U,P,KS i 02 U,P,KS, 
na których obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usługi, 
b) usługi komercyjne z wyłączeniem usług 

zdrowia; 
c) produkcja, przemysł, składy i magazyny,  
d) obsługa komunikacji; 

2) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w § 9; ustala się wysokość 
zabudowy mierzoną od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie mniejszą niż 6 
m i nie większą niż 20m; 

7) przeznaczenie 20 miejsc parkingowych na 
1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów; 

4) przeznaczenie 20% terenu pod zieleń urządzo-
ną; 

5) przystosowanie terenu dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych; 

6) obsługa komunikacyjna od drogi 1KL dla 
01U,P,KS; od drogi 7KZ dla 02 U,P,KS. 
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10. Wyznacza się tereny aktdwizac i pospoaarcze , 
usłup, przemdsłu i obsłupi komunikac i, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 01AG,U,P,KS, 
02AG,U,P,KS, 0 AG,U,P,KS, 04AG,U,P,KS na 
których obowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie terenu:  

a) usługi, 
b) usługi komercyjne, 
c) produkcja, przemysł, składy i magazyny,  
d) obsługa komunikacji, 
e) aktywizacja gospodarcza; 

2) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w § 9; ustala się wysokość 
zabudowy mierzoną od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie mniejszą niż  
6 m i nie większą niż 20 m; 

7) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów; 

4) minimum 20% terenu pod zieleń urządzoną; 
5) przystosowanie terenu dla potrzeb osób nie-

pełnosprawnych; 
6) obsługa komunikacyjna od drogi 7KL dla 

01AG,U,P,KS i 02AG,U,P,KS oraz od drogi 
2KZ dla 07AG,U,P,KS i 04AG,U,P,KS. 

11. Wyznacza się terend aktdwizac i pospoaarcze , 
usłup i przemdsłu, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 01AG,U,P 02AG,U,P 0 AG,U,P, na 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) aktywizacja gospodarcza, 
b) usługi, 
c) usługi komercyjne, 
d) produkcja, przemysł, składy i magazyny; 

2) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń: 
a) dla terenów o funkcji usługowej, przemy-

słowej, aktywizacji gospodarczej, obsługi 
komunikacyjnej powierzchnia zabudowy nie 
może przekroczyć 50%, 

b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od 
poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu nie mniejszą niż 6 m i nie większą niż 
20 m, 

7) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów; 

4) minimum 20% terenu pod zieleń urządzoną 
5) powierzchnia działki nie mniejsza niż 10 000 m2 

dla terenu 07AG,U,P oraz 6 000 m2 dla tere-
nów 01AG,U,P oraz 02AG,U,P; 

6) przystosowanie terenu dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych; 

7) obsługa komunikacyjna od drogi 1KL. 
12. Wyznacza się teren aktdwizac i pospoaarcze , 

usłup i przemdsłu oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 05AG,U,P na którym obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) aktywizacja gospodarcza, 
b) usługi, 
c) usługi komercyjne, 
d) produkcja, przemysł, składy i magazyny; 

2) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń: 
a) dla terenów o funkcji usługowej, przemy-

słowej, aktywizacji gospodarczej, obsługi 

komunikacyjnej powierzchnia zabudowy nie 
może przekroczyć 50%, 

b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od 
poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu nie mniejszą niż 6 m i nie większą niż 
20 m; 

7) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów; 

4) minimum 20% terenu pod zieleń urządzoną; 
5) przystosowanie terenu dla potrzeb osób nie-

pełnosprawnych, 
6) obsługa komunikacyjna od drogi 4KL. 

17. Wyznacza się tereny aktdwizac i pospoaarcze , 
usłup i przemdsłu oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 07AG,U,P,  08AG,U,P, 09AG,U,P, na 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) aktywizacja gospodarcza, 
b) usługi, 
c) produkcja, przemysł, składy i magazyny; 

2) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem 
ustaleń: 
a) dla terenów o funkcji usługowej, przemy-

słowej, aktywizacji gospodarczej, obsługi 
komunikacyjnej powierzchnia zabudowy nie 
może przekroczyć 50%, 

b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od 
poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu nie mniejszą niż 6 m i nie większą niż 
20 m; 

7) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów; 

4) minimum 20% terenu pod zieleń urządzoną; 
5) przystosowanie terenu dla potrzeb osób nie-

pełnosprawnych; 
6) obsługa komunikacyjna od drogi 5KL. 

14. Wyznacza się teren oczdszczałni ściekrw ozna-
czony na rysunku planu symbolem 01K, na któ-
rym obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia 

ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą; 
2) minimum 20% terenu pod zieleń urządzoną; 
7) minimum 5 miejsc parkingowych na 1000 m2 

powierzchni użytkowej obiektów; 
4) odprowadzenie oczyszczonych ścieków do 

komunalnej sieci kanalizacyjnej na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci; 

15. Wyznacza się tereny wra powierzchniowdch 
śrrałlaowdch – zbiorników wodnych oznaczone 
na rysunku planu symbolem 06WS, 07WS. 

16. Wyznacza się terend wra powierzchniowdch 
śrrałlaowdch oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 01WS, 02WS, 0 WS, 04WS, 05WS –
przełożony potok Studew. 

R o z d z i a ł   2 

Zasaad moaernizac i, rozbuaowd i buaowd sdstemrw 
komunikac i i infrastrukturd techniczne  

§ 17 

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia tere-
nów w infrastrukturę techniczną: 
1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na ry-

sunku planu są równocześnie liniami rozgraniczają-
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cymi sieci uzbrojenia technicznego, w obrębie któ-
rych należy prowadzić projektowane sieci; 

2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, 
odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
przy zachowaniu ustaleń zasad rozbudowy w ni-
niejszej uchwale oraz w zgodności z przepisami 
szczególnymi obowiązującymi przy projektowaniu 
sieci; 

7) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń tech-
nicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwesty-
cjom na terenach własnych inwestorów; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obej-
mować kompleksową realizację uzbrojenia tech-
nicznego; 

5) wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy po-
przedzić zakończeniem prac związanych z realizacją 
infrastruktury technicznej. 

§ 18 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną : 
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem z roz-

dzielczej sieci kablowej niskiego napięcia; 
2) dopuszcza się rozbudowę linii kablowych niskiego 

napięcia oraz budowę stacji transformatorowych, 
na zasadach określonych przez zakład energetyczny 
obsługujący teren objęty planem; 

7) dopuszcza się przebudowę elektroenergetycznej 
sieci niskiego napięcia kolidującej z planowanym 
układem komunikacyjnym; 

4) dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycz-
nych średniego i wysokiego napięcia. 

5) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych,  
o których mowa w pkt 2, na terenach oznaczonych 
na rysunku planu mających przeznaczenie inne niż 
pod infrastrukturę energetyczną jako obiektów wol-
no stojących lub wbudowanych; 

6) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji trans-
formatorowych, niewymienionych w pkt 2, sto-
sownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie wła-
snym inwestora; 

7) należy zapewnić dojazd do stacji transformatoro-
wych, o których mowa w pkt 5 i 6. 

§ 19 

W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci ga-

zowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłą-
czenia wydanymi przez zarządcę sieci gazowej; 

2) dopuszcza się stację redukcyjno-pomiarową; 
7) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej 

niskiego i średniego ciśnienia ułożonej w liniach roz-
graniczających istniejących i projektowanych ulic; 

4) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów grzew-
czych; 

5) dopuszcza się przebudowę sieci gazowej średniego 
i niskiego ciśnienia kolidującej z planowanym zain-
westowaniem. 

§ 20 

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 
1) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na 

paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie ener-
gii elektrycznej do celów grzewczych; 

2) dopuszcza się stosowanie urządzeń grzewczych o 
wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń; 

7) dopuszcza się użycie jako czynnika grzewczego 
systemów ekologicznych spełniających rygory prze-
pisów o ochronie środowiska w przypadku nowo 
projektowanych indywidualnych kotłowni. 

§ 21 

1. łbsługę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco:  
1) woda dostarczana będzie z miejskiej sieci wo-

dociągowej, 
2) odprowadzenie ścieków bytowych, komunal-

nych czy przemysłowych z poszczególnych 
obiektów i posesji, odbywać się będzie do ko-
munalnej sieci kanalizacyjnej, na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci, 

7) odprowadzenie ścieków przemysłowych z po-
szczególnych obiektów odbywać się będzie do 
indywidualnych własnych oczyszczalni, 

4) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza się stosowanie indywidualnych, bez-
odpływowych zbiorników na nieczystości płyn-
ne z zapewnieniem ich systematycznego wy-
wozu do punktu zlewowego, przez zakład lub 
przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na 
prowadzenie działalności w tym zakresie, 

5) pod warunkiem uzyskania zgody stosownych 
organów dopuszcza się też stosowanie indy-
widualnych systemów oczyszczania ścieków,  

6) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o 
utwardzonej nawierzchni powinny być wypo-
sażone w system kanalizacji deszczowej, od-
powiednio powiązanej z układem kanalizacji 
miejskiej. W przypadku zastosowania na-
wierzchni nieutwardzonych lub częściowo 
utwardzonych, np. ażurowych, należy odpo-
wiednio zabezpieczyć środowisko wodno-
gruntowe przed infiltracją zanieczyszczeń, 

7) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami chemicz-
nymi, należy utwardzić i skanalizować, po-
wstałe zanieczyszczenia należy zneutralizować 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji, 

8) zaopatrzenie w energię elektryczną będzie re-
alizowane poprzez podłączenie poszczególnych 
terenów, obiektów i posesji do sieci miejskiej 
na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci, 

9) przez teren objęty planem przebiegają, linie 
energetyczne 110 kV 20 kV, dla których zgod-
nie z przepisami odrębnymi ustalono strefy 
ochronne oznaczone na rysunku planu, 

10) dopuszcza się zmianę przebiegu sieci o których 
mowa w pkt 8, 

11) zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą sieci, 

12) przez teren objęty planem przebiega sieć ga-
zowa średniego ciśnienia, dla której zgodnie z 
przepisami odrębnymi obowiązują strefy 
ochronne oznaczone na rysunku planu, 

17) dopuszcza się zmianę przebiegu sieci o której 
mowa w pkt 11,  
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14) ogrzewanie będzie realizowane z sieci cieplnej 
miejskiej, bądź oparte na gazie, oleju lub ener-
gii elektrycznej, lub innych nośnikach, które 
zapewniają technologie spalania o niskiej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, 

15) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne na 
warunkach uzgodnionych z dostawcą usługi,  

16) gromadzenie i odprowadzanie odpadów byto-
wych będzie się odbywać zgodnie z systemem 
gospodarki odpadowej w mieście,  

17) stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gro-
madzić, odpowiednio segregując, w szczelnych 
pojemnikach, przy zapewnieniu systematycz-
nego ich wywozu do zakładów przetwarzania 
lub/i utylizacji odpadów, lub na zorganizowane 
wysypisko odpadów, 

18) zgodnie z przepisami odrębnymi należy prowa-
dzić gospodarkę odpadami, w tym zaliczanymi 
do niebezpiecznych. 

19) Teren na południe od drogi 2KZ (07AG,U,P,KS)
 wymaga przeprowadzenia melioracji i pod-
wyższenia poziomu terenu na ok. 1m, 

20) tereny AG należy wyposażyć w system kanali-
zacji deszczowej, który wykluczy możliwość 
odprowadzania wody do rowów przydrożnych, 

21) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczo-
wych do celów bytowych, na warunkach okre-
ślonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 

2. W przypadku kolizji nowego zagospodarowania  
z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej 
należy te elementy przenieść lub odpowiednio zmo-
dyfikować, po uzgodnieniu i na zasadach określo-
nych przez właściwego administratora sieci. 

§ 22 

1. łbsługę obszaru objętego planem w zakresie ko-
munikacji stanowi system dróg i ulic zbiorczych, lo-
kalnych i dojazdowych, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi. 

2. Plan stanowi obowiązującą podstawę dla organiza-
cji ruchu na terenie opracowania. 

7. Układ komunikacyjny i związane z nim tereny dzieli 
się na kategorie, dla których określa się zasady za-
gospodarowania i urządzenia: 
1) Wyznacza się teren drogi głównej przyspieszonej 

(krajowej) oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1GP, dla której obowiązują następujące 
ustalenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

50 m, z możliwością poszerzenia, w przy-
padku konieczności pozyskania dodatkowego 
terenu, wynikającego z opracowanego pro-
jektu 

b) szerokość jezdni 2 x 2 x 7,5 m, 
c) obustronne pobocze utwardzone o szerokości 

2 m, 
d) obustronne pobocze gruntowe o szerokości 

0,75 m, 
e) nie dopuszcza się stosowania zjazdów bez-

pośrednich do drogi, ulega likwidacji wjazd na 
teren składowiska drewna (teren 01 
AG,U,P.KS), 

f) skrzyżowanie drogi GP z drogami 1KL i 7KL 
realizowane będzie na koszt inwestorów na 
terenach objętych planem, 

g) odległość zabudowy od krawędzi jezdni  
25 m. 

2) Wyznacza się teren drogi zbiorczej oznaczony na 
rysunku planu symbolami 2KZ, KZ dla której 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

20 m, 
b) szerokość jezdni 2 x 7,5 m, dopuszcza się 

dodatkowe pasy segregacji ruchu i pobocza; 
c) dopuszcza się obustronne ciągi pieszo-

rowerowe o maksymalnej szerokości 7 m; 
d) opuszczenie wprowadzenia podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z 
ustaleniami § 21 uchwały, 

e) dopuszczenie organizowania stanowisk po-
stojowych, 

f) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

g) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 10 m. 

7) Wyznacza się teren drogi lokalnej oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1KL,  KL, 4KL, dla 
której obowiązują następujące ustalenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

20 m; 
b) dopuszcza się obustronne ciągi pieszo-

rowerowe o maksymalnej szerokości 7 m; 
c) dopuszczenie wprowadzenia podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z 
ustaleniami § 21 uchwały; 

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

e) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 8 m. 

4) Wyznacza się teren drogi lokalnej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2KL, dla której obo-
wiązują następujące ustalenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

15 m,  
b) dopuszcza się obustronne chodniki o maksy-

malnej szerokości 7 m, 
c) dopuszczenie wprowadzenia podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z 
ustaleniami § 21 uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

e) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 8 m. 

5) Wyznacza się teren drogi dojazdowej oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1KD dla której obo-
wiązują następujące ustalenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

12 m, 
b) dopuszcza się obustronne ciągi piesze o mak-

symalnej szerokości 7 m, 
c) dopuszczenie wprowadzenia podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z 
ustaleniami § 21 uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

e) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 6 m. 

6) Wyznacza się teren drogi dojazdowej oznaczony 
na rysunku planu symbolem 2KD dla której obo-
wiązują następujące ustalenia: 
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a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 
10 m, 

b) dopuszcza się obustronne ciągi piesze o mak-
symalnej szerokości 7 m, 

c) dopuszczenie wprowadzenia podziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie  
z ustaleniami § 21 uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

e) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 6 m. 

7) Wyznacza się teren drogi dojazdowej wewnętrz-
nej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
 KDW, dla której obowiązują następujące usta-
lenia: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

15 m,  
b) dopuszcza się obustronne chodniki o maksy-

malnej szerokości 7 m, 
c) dopuszczenie wprowadzenia podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie  
z ustaleniami § 21 uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 
obiektów małej architektury, 

e) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczającej 6 m. 

8) Ustala się minimalne szerokości dróg wewnętrz-
nych w liniach rozgraniczających nie mniejsze 
niż 12 m na terenach zabudowy, z wyłączeniem 
stref skrzyżowań lub zjazdów. 

D Z I A Ł   IV 

Przepisd końcowe 

§ 27 

Na obszarze objętym planem stawkę procentową do 
określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości (o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2007 r.) ustala się: 
1) w wymiarze 0% dla terenów będących własnością 

gminy; 
2) w wymiarze 70% dla pozostałych terenów. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta 
Bardo. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
MARIA MAJKOWSKA
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Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad Mie skie  
w Barazie z ania 26 czerwca 2006 r. 
(poz. 258 ) 
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Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad  
Mie skie  w Barazie z ania 26 czerwca 
2006 r. (poz. 258 ) 

 
 

Rozstrzdpnięcie o sposobie rozpatrzenia uwap wniesiondch ao wdłożonepo pro ektu 
płanu mie scowepo 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Bardzie rozstrzyga, co następu-
je: 
 

§ 1 

Uwagi wniesionej przez Pana Zbigniewa Zawadę, kwestionującej zgodność zapisów planu  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zasady na-
liczania stawki procentowej jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości oraz nali-
czanie stawki 0% jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów będą-
cych własnością gminy – nie uwzględnia się w całości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załlcznik nr   ao uchwałd Raad  
Mie skie  w Barazie z ania 26 czerwca 
2006 r. (poz. 258 ) 

 
 

Rozstrzdpnięcie o sposobie reałizac i zapisandch w płanie inwestdc i z zakresu infrastrukturd 
techniczne , ktrre nałeżl ao zaaań własndch pmind oraz zasaaach ich finansowania 

 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2007 r., poz. 717 z późn. zm) Rada Miejska w Bardzie rozstrzyga, 
co następuje: 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 
2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie wraz z określeniem niezbędnych parametrów 

oraz sposobu ich realizacji: 
1) drogi, na których poniesienie nakładów inwestycyjnych uzależnione jest od potrzeb: 

a) droga klasy lokalnej oznaczona na rysunku planu symbolem 1KL; 
b) droga klasy lokalnej oznaczona na rysunku planu symbolem 4KL; 
c) droga klasy dojazdowej oznaczona na rysunku planu symbolem 1KD; 
d) droga klasy dojazdowej oznaczona na rysunku planu symbolem 2KD; 
e) droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 7KDW. 

7. Przebudowa i renowacja w niezbędnym zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w 
obrębie istniejących dróg. 

4. Inwestycje, o których mowa, finansowane będą z budżetu gminy; nie wyklucza się udziału 
środków zewnętrznych i możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 127,  
poz. 780 z poźn. zm.). 
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2584 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie Repułaminu utrzdmania czdstości i porzlaku na terenie Miasta i 
Gmind Barao 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 17 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 172, 
poz. 622 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Rada Miej-
ska w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo zawarte  
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Bardo” stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Bardo. 

R ł Z D Z I A Ł  I 

Postanowienia oprłne 

§ 7 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Bardo” zwany dalej Regulaminem okre-
śla szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo. 

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) nieczdstościach ciekłdch, oapaaach komunałndch, 

właściciełach nieruchomości, zbiornikach bezoa-
płdwowdch – rozumie się przez to znaczenie nada-
ne tym pojęciom w ustawie z dnia 17 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 172, poz. 662 ze zm.), 

2) zwierzętach aomowdch – rozumie się przez to defi-
nicję określoną w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia  
21 sierpnia r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 106, poz. 1002, ze zm.), 

7) właściciełach zwierzlt aomowdch – rozumie się 
przez to także posiadaczy tych zwierząt, 

4) zwierzętach pospoaarskich – rozumie się przez to 
definicję określoną w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli  
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U.  
z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.), 

5) chowie i hoaowłi zwierzlt pospoaarskich – rozumie 
się przez to ich utrzymanie i użytkowanie bez 
względu na formę posiadania zwierząt gospodar-
skich, 

6)  eanostce wdwozowe  – należy przez to rozumieć 
podmiot będący gminną jednostką organizacyjną 

lub przedsiębiorcę – posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych. 

R ł Z D Z I A Ł  II 

Wdmapania w zakresie utrzdmania czdstości  
i porzlaku na terenie nieruchomości 

§ 5 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych powstałych na terenie ich nieruchomości. 

2. W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych zbiera się następujące rodzaje odpadów: pa-
pier, odpady szklane kolorowe, odpady szklane bia-
łe, odpady z tworzywa sztucznego oraz pozostałe 
odpady komunalne. 

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się pojemni-
ki lub worki w następujących kolorach: 
kolor zielony – szkło kolorowe, 
kolor biały – szkło białe, 
kolor żółty – plastik, (nie dotyczy tzw. kontenerów 
siatkowych) 
kolor niebieski – papier, 

4. Selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić  
z zachowaniem ogólnych warunków usuwania od-
padów określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Jednostki wywozowe zobowiązane są do odbiera-
nia w sposób selektywny zebranych selektywnie 
odpadów od właścicieli nieruchomości. 

6. Wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki od-
padów ustala się w terminie nie dłuższym niż  
24 miesiące od wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 6 

łdpady komunalne wielkogabarytowe należy groma-
dzić selektywnie w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości lub na terenie przyległym do nierucho-
mości za zgodą jej właściciela, w sposób niezakłócają-
cy ruchu pieszego lub drogowego, nie wcześniej niż 
24 godziny przed uzgodnionym z usuwającym odpady 
terminem usunięcia. 
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§ 7 

łdpady komunalne powstałe w wyniku robót budow-
lanych (odpady z remontów) o objętości powyżej  
0,1 m7 należy gromadzić selektywnie w specjalnie do 
tego przystosowanych kontenerach, których ustawie-
nie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu  
z nieruchomości. Jeżeli miejsce ustawienia kontenera 
wykracza poza teren nieruchomości, organizator robót 
winien uzyskać pisemną zgodę właściciela nierucho-
mości na czasowe jej zajęcie. 

§ 8 

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń poprzez ich zamiatanie, zbieranie, zmy-
wanie z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, a w szczególności z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, z dróg publicznych, 
z przystanków komunikacyjnych, przez właścicieli 
nieruchomości, powinno nastąpić niezwłocznie po 
ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu. 

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnię-
te z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
należy gromadzić na skraju chodnika od strony 
jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody 
do kanalizacji. 

7. Usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z da-
chów, gzymsów budynku niezwłocznie po ich po-
jawieniu się w szczególności nad wejściem i wyj-
ściem z nieruchomości, przejściami w ciągu komu-
nikacyjnym. 

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnię-
te z przystanków komunikacyjnych, a także z dróg 
publicznych, należy gromadzić przy krawędzi jezdni 
poza terenem przystanku komunikacyjnego w spo-
sób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów, 
wysiadania i wsiadania pasażerów. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bie-
żącego niszczenia chwastów porastających ich nie-
ruchomość na koszt własny, w sposób uniemożli-
wiający ich rozsiewanie się. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-27/72/06 z dnia 12 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 5). 

§ 9 

Usunięcie uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, z dróg publicznych, z przystanków komuni-
kacyjnych przez właściwych zarządców dróg, powinno 
nastąpić niezwłocznie po ich zebraniu. 

§ 10 

Zabrania się: 
1) mycia pojazdów mechanicznych na nieruchomo-

ściach przeznaczonych do użytku publicznego,  
w szczególności takich jak chodniki, ulice, podwó-
rza, 

2) dokonywania napraw i regulacji pojazdów mecha-
nicznych na nieruchomościach przeznaczonych do 
użytku publicznego, w szczególności takich jak 
chodniki, ulice, podwórza, 

7) wywieszania reklam, ogłoszeń itp. poza miejscami 
do tego wyznaczonymi, 

4) Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ne-
krologów, ogłoszeń itp., 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/72/06 z dnia 12 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 10 pkt 7 i 4). 
5) Indywidualnego wywożenia nieczystości stałych, 
6) Indywidualnego opróżniania nieczystości ciekłych 

poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewny-
mi, 

7) Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, 
jezdnie, rowy przydrożne), celem składowania od-
padów lub materiałów budowlanych, 

R ł Z D Z I A Ł  III 

Roaza  i minimałna po emnośR urzlazeń przeznaczo-
ndch ao zbierania oapaarw komunałndch na terenie 
nieruchomości i na aropach pubłiczndch oraz warunki 
rozmieszczania tdch urzlazeń i ich utrzdmania  
w oapowieanim stanie sanitarndm, porzlakowdm  
                              i techniczndm 

§ 11 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
1) wyposażenia nieruchomości w zamykane i szczelne 

pojemniki lub kontenery przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych z nieruchomości, 

2) wydzielenia części nieruchomości, do której właści-
ciel posiada tytuł prawny, o utwardzonym podłożu, 
z przeznaczeniem na umieszczenie pojemników lub 
kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

7) w przypadku braku możliwości, o której mowa  
w pkt 2, wydzierżawienia od Gminy Bardo miejsca 
przez nią wskazanego na umieszczenie pojemników 
lub kontenerów przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych; w przypadku braku możliwości 
zawarcia z Gminą Bardo takiej umowy właściciel(e) 
nieruchomości zawierają umowę dzierżawy z in-
nym(i) właścicielami(em) na wspólne korzystanie  
z terenu lub pojemników, 

4) oczyszczania i dezynfekowania urządzeń służących 
do gromadzenia odpadów, jak i miejsca ustawienia 
pojemników, co 120 dni. 

§ 12 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach 
publicznych stosować należy szczelne i wykonane  
z materiałów niepalnych kosze uliczne. 

2. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób  
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości 
na drogach publicznych. 

7. łbowiązek rozstawienia koszy na drogach publicz-
nych, utrzymania ich w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym, obciąża za-
rządców dróg. 

§ 17 

W przypadku wystąpienia okresowo dużej ilości odpa-
dów komunalnych, dopuszcza się zbieranie tych odpa-
dów w workach z tworzyw sztucznych. 

§ 14 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapew-
nić jednostce wywozowej, dostęp do pojemników  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17287  – Poz. 2584 

i kontenerów w czasie ustalonym w umowie o od-
biór odpadów i w sposób umożliwiający opróżnienie 
pojemników lub kontenerów, bez narażania na 
szkodę osób trzecich i ich mienia. 

2. łbowiązek określony w ust. 1, dotyczy także do-
stępu do zbiorników bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. 

§ 15 

1. Ustala się następujące normatywne minimalne ilości 
odpadów komunalnych produkowanych przez jedną 
osobę (statystycznego mieszkańca Miasta i Gminy 
Bardo) w ciągu tygodnia: 
a) 74 l – jako ilość podstawowa, bez segregacji 

odpadów 
b) 17 l – jako ilość podstawowa przy segregacji 

odpadów, 
c)  7 l – na każdą z osób przebywających na tere-

nie szkoły wszelkiego typu i przedszkoli, 
d) 19 l – na każdego pacjenta przebywającego w 

szpitalu, 
e) 20 l – na każde miejsce konsumpcyjne w restau-

racjach i stołówkach, 
f) 20 l – na każde miejsce w hotelu, pensjonacie 

itp., 
g) 12 l – na każdego pracownika zatrudnionego w 

obiekcie handlowym lub usługowym. 
h)  5 l – dla lokali handlowych, a każdy m2 po-

wierzchni całkowitej jednak co najmniej pojem-
nik 110 l na lokal, 

2. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza 
się według zasad określonych w art. 27 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.). 

7. Każda zamieszkała nieruchomość winna być wypo-
sażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
110 l. W przypadku braku możliwości dojazdu do 
posesji samochodów specjalistycznych do transpor-
tu odpadów komunalnych (np. wąska, stroma dro-
ga, ograniczenie tonażu, duże natężenie ruchu po-
jazdów mechanicznych) dopuszczalne jest używa-
nie worków o pojemności 110 l. Worki muszą być 
oznaczone nazwą jednostki wywozowej. 

4. Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinna 
znajdować się taka ilość pojemników, aby ich łącz-
na pojemność była co najmniej iloczynem liczby 
osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieru-
chomość i normatywnej ilości odpadów ustalonej  
w ust. 1, przy czym dozwolone jest korzystanie 
przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jedne-
go lub kilku pojemników ustawionych razem, za 
zgodą właściciela pojemnika. 

R ł Z D Z I A Ł  IV 

CzęstotłiwośR i sposrb pozbdwania się oapaarw  
komunałndch i nieczdstości ciekłdch z terenu nieru-
chomości oraz z terenrw przeznaczondch ao użdtku  
                                pubłicznepo 

§ 16 

Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości oraz nieczystości 
ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych oraz z koszy ulicznych: 

1) odpady komunalne z nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi należy usuwać z czę-
stotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu,  
a z nieruchomości pozostałych z częstotliwością nie 
mniejszą niż raz na 14 dni, 

2) odpady komunalne wielkogabarytowe należy usu-
wać w terminach wynikających z harmonogramu 
ogłoszonego przez jednostkę wywozową lub  
w terminie uzgodnionym indywidualnie z tą jed-
nostką, 

7) nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwać 
systematycznie z częstotliwością i w sposób gwa-
rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, spo-
wodowany zwłaszcza jego przepełnieniem,  
a także, że nie nastąpi zanieczyszczenie powierzch-
ni ziemi i wód podziemnych, 

4) kosze uliczne należy opróżniać w miarę ich zapeł-
nienia, w sposób zapewniający zachowanie czysto-
ści i porządku na drogach publicznych. 

§ 17 

łrganizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze 
publicznym zobowiązany jest do: 
1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa,  

w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe 
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeżeli 
zgromadzenie trwa dłużej niż trzy godziny, 

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpo-
średnio po zakończeniu imprezy, jednak nie później 
niż w ciągu 12 godzin, 

7) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje 
taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane im-
prezą). 

§ 18 

1. Nieczystości ciekłe powstające na nieruchomo-
ściach nieprzyłączonych do publicznej sieci kanali-
zacyjnej muszą być gromadzone przejściowo  
w szczelnych i bezodpływowych zbiornikach oraz 
wywożone na oczyszczalnię ścieków za pośrednic-
twem jednostki wywozowej lub odprowadzane do 
przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających 
wymagania określone w odrębnych przepisach. 

2. Zabrania się opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych we własnym zakresie przez właścicieli nieru-
chomości. 

§ 19 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczy-
stości ciekłych zobowiązani są do przyłączenia nieru-
chomości na własny koszt do istniejącej na terenie 
Miasta i Gminy Bardo sieci kanalizacyjnej: 
1) w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie 

Regulaminu – w odniesieniu do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej, 

2) w terminie 12 miesięcy od daty oddania do eksplo-
atacji – w odniesieniu do nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej. 

§ 20 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-
warcia umowy z jednostką wywozową na odbiór 
odpadów, co najmniej w ilości wynikającej z wyli-
czenia dokonanego w oparciu o § 15. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pobie-
rania, przechowywania (za ostatni rok) i okazywa-
nia Burmistrzowi Miasta i Gmin Bardo, dowodów 
usunięcia ustalonej ilości odpadów komunalnych 
lub nieczystości ciekłych. 

7. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do 
udzielania jednostce wywozowej informacji nie-
zbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie 
odpadów w sposób zgodny z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszym Regulaminie. 

§ 21 

Na terenie Miasta i Gminy Bardo zabrania się: 
1) spalania odpadów komunalnych, 
2) wrzucania do pojemników i kontenerów przezna-

czonych na odpady komunalne oraz koszy ulicz-
nych śniegu, lodu, błota oraz odpadów innych niż 
odpady komunalne, 

7) gromadzenia luzem odpadów powstałych w wyniku 
robót budowlanych oraz odpadów wielkogabaryto-
wych w sposób inny niż określony w Regulaminie, 

§ 22 

Na terenie Gminy Bardo dopuszcza się spalanie pozo-
stałości roślinnych, jeżeli spalanie to nie narusza od-
rębnych przepisów, a spalane pozostałości roślinne 
pochodzą z własnej nieruchomości. 

R ł Z D Z I A Ł  V 

Obowilzki osrb utrzdmu lcdch zwierzęta aomowe 

§ 27 

1. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, 
powinny być utrzymywane tak, aby: 
a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi, 
b) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich, 
c) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, 
d) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w po-

rze nocnej. 
2. Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy pod-

dać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wście-
kliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia oka-
zywać na żądanie uprawnionych osób. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-27/72/06 z dnia 12 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 27 ust. 2). 

7. Właściciel psa, który zamieszkuje na terenie Gminy 
Bardo, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji  
w okresie od 1 stycznia 2007 roku, z zastrzeże-
niem, o którym mowa w ust. 4 i zaopatrzyć psa w 
aktualny w danym roku znaczek rejestracyjny. 

4. łbowiązek wynikający z ust. 7: 
a) w przypadku psa młodego należy wykonać do 

dnia ukończenia przez psa 12 miesięcy życia, 
b) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłe-

go należy wykonać w terminie 70 dni od dnia 
nabycia psa. 

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się 
swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieru-
chomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości 
wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą in-

formującą, że pies przebywa na posesji lub tablicz-
kę z rysunkiem psa. 

6. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego 
zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowied-
nie środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, klat-
ka, uprząż itp. Właściciele psów zobowiązani są 
zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec. 
łbowiązek używania kagańca dotyczy również 
psów w miejscach przeznaczonych na wybiegi. 

7. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do 
uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, takich jak w szczególności: klatki 
schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki. 

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do: 
a) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,  

a w szczególności do piaskownic, 
b) pomieszczeń użyteczności publicznej, 
c) obiektów sportowych, 
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani 
stosować się do zakazów wprowadzania psów lub 
innych zwierząt do lokali, budynków lub na okre-
ślone tereny prywatne czy publiczne, wydanych 
przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budyn-
ków lub terenów. 

R ł Z D Z I A Ł  VI 

Wdmapania aotdczlce utrzdmdwania zwierzlt  
pospoaarskich na terenach wdłlczondch  

z proaukc i rołnicze  

§ 24 

Na terenie Miasta Bardo zabrania się chowu oraz ho-
dowli zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem: 
1) istniejących w dniu wejścia w życie Regulaminu 

gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 94, poz. 471 ze zm.) oraz działów 
specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 
ze zm.), 

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz 
królików i szynszyli prowadzonego wyłącznie na 
działkach zabudowanych budynkami jednorodzin-
nymi wolno stojącymi, 

7) hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrze-
szeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych lub w Związku Hodowców Gołębi Raso-
wych. 

§ 25 

Na terenie Miasta Bardo w przypadkach określonych  
w § 24: 
1) Chów oraz hodowla zwierząt gospodarskich powin-

na być usytuowana i prowadzona: 
a) w sposób niepogarszający warunków zdrowot-

nych ludzi, 
b) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi, 
c) w sposób nie powodujący zanieczyszczania po-

wietrza, gleby i wody. 
2) Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi oraz 

królików i szynszyli oraz teren ich chowu, powinny 
być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej 
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od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca 
lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położo-
nej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego cho-
wu, wynosiła co najmniej: 
a) 70 m dla posesji zabudowanej budynkiem jedno-

rodzinnym wolno stojącym, 
b) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wie-

lorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym 
na stały pobyt ludzi. 

Powyższe nie dotyczy przypadków określonych  
w § 24 pkt 1 i 7. 

7) Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości, 
co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem prze-
znaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w naj-
bliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 70 m 
od dróg publicznych. 
4) Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być 

odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożli-
wiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz 
tych obiektów. 

5) Zabrania się: 
a) Utrzymywania zwierząt, o których mowa  

w § 24 pkt 2 i 7, w ilości większej niż: 
1. drób i gołębie – 20 sztuk, 
2. króliki i szynszyle – 20 sztuk, 
7. pnie pszczele – 5 sztuk, 

b) chowu i hodowli strusi. 
6) Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek 

usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, pla-
cach i w innych miejscach publicznych. 

7) Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren 
ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny 
być utrzymane w należytej czystości i porządku. 

8) Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny 
mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed 
dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne 
podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Po-
mieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy 
w roku poddawane dezynfekcji. 

§ 26 

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich: 
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi, 
2) w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego 

celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, 
komórki, garaże, balkony, 

7) na nieruchomościach wpisanych na podstawie od-
rębnych przepisów do rejestru zabytków. 

R ł Z D Z I A Ł  VII 

Wdznaczanie obszarrw poałepa lcdch obowilzkowe  
aeratdzac i i terminrw  e  przeprowaazania 

§ 27 

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaź-
nych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieru-

chomości na obszarze całej Gminy Bardo do prze-
prowadzania deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deraty-
zację na terenie swoich nieruchomości, w szcze-
gólności w pomieszczeniach takich jak: węzły cie-
płownicze i przyłącza, korytarze inne pomieszczenia 
piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia pro-
dukcyjne, magazyny, 

7. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać 
preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzo-
nych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej sku-
teczności i relatywnie małej toksyczności dla śro-
dowiska naturalnego. 

4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku:  
I termin – marzec – kwiecień,  
II termin – październik – listopad, w ilości i według 
instrukcji stosowania danego preparatu. 

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają wła-
ściciel nieruchomości. 

R ł Z D Z I A Ł  VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

1. Nadzór na realizacją obowiązków wynikających  
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bardo. 

2. Naruszenie podstawy niniejszego regulaminu sta-
nowi wykroczenie. 

7. Postępowanie w sprawach, o których mowa  
w ust. 2, toczy się wg przepisów kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bardo. 

§ 70 

Traci moc uchwała nr XXX/274/97 Rady Miejskiej  
w Bardzie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
i gminy Bardo. 

§ 71 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 72 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
MARIA MAJKOWSKA 
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2585 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie prrndch stawek opłat ponoszondch przez właściciełi nieruchomo-
ści za usłupi w zakresie oabierania oapaarw komunałndch oraz oprrżnianie 
                               zbiornikrw bezoapłdwowdch 

 Na podstawie art. 6 ust. 2–4a ustawy z dnia 17 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 172, poz. 662 
z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmian.) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

łbowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określo-
nych w niniejszej uchwale, mają właściciele nierucho-
mości położonych na terenie  Miasta i Gminy Bardo. 

§ 2 

1. Ustala się górne  stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych od mieszkańców: 
– na terenach wiejskich 7,71 zł od jednej osoby 

zamieszkującej nieruchomość za miesiąc; 
– na terenach miejskich 7,71 zł od jednej osoby 

zamieszkującej nieruchomość za miesiąc; 
– od podmiotów prowadzących działalność go-

spodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmio-
tów i  instytucji nie prowadzących działalności 
gospodarczej – 74,26 zł  za 1 m7 odpadów. 

 

2. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór  
i transport nieczystości ciekłych 16,00 zł za 1 m7. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bardo. 

§ 4 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
MARIA MAJKOWSKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2586 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwałenia mie scowepo płanu zapospoaarowania przestrzennepo 
obszaru przd uł. Wrocławskie  w Dzierżoniowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XLV/710/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2005 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie i po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dzierżoniów” uchwala 
się, co następuje: 
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R o z d z i a ł   1 

Przepisd oprłne 

§ 1 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go objęto teren położony w obrębie geodezyjnym No-
we Miasto ograniczony: od strony wschodniej istnieją-
cym cmentarzem, od strony południowej ogrodami 
działkowymi, od strony zachodniej zabudową ul. Pia-
skowej oraz od strony północno-zachodniej drogą wo-
jewódzką nr 784, o łącznej powierzchni ok. 2,7 ha, 
wg granic wyznaczonych w rysunku planu. 

§ 2 

Celem ustaleń zawartych w planie jest: 
1) ochrona interesów publicznych w zakresie szczegó-

łowych wymogów korzystania ze środowiska, 
2) umożliwienie realizacji inwestycji na terenach nieza-

inwestowanych, 
7) zapewnienie ładu przestrzennego przy lokalizacji 

nowych inwestycji, 
4) uwzględnienie w procesie zagospodarowania prze-

strzennego wymagań zrównoważonego rozwoju. 

§ 7 

1. Ustaleniami planu objęto obszar wyznaczony na 
rysunku planu liniami granicami opracowania, sta-
nowiącymi jednocześnie linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania i oznaczone symbolami: 
1) U,P,ZP – tereny przemysłowo-usługowe z do-

puszczeniem zieleni towarzyszącej, 
2) U – tereny usługowe, 
7) ZP – tereny zieleni towarzyszącej, 
4) KD – tereny komunikacji, w tym: 

a) KD Z – droga zbiorcza w ciągu drogi woje-
wódzkiej, 

b) KD W – droga wewnętrzna, ogólnodostępna. 
2. Przedmiotowe tereny mogą być w całości przezna-

czone na cele zgodne z przeznaczeniem lub czę-
ściowo także na cele przeznaczenia dopuszczalne-
go, na zasadach ustalonych w dalszej części 
uchwały. 

§ 4 

1. Integralne części uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 
a) Przepisy ogólne – rozdział 1 
b) Przepisy szczegółowe – rozdział 2 
c) Przepisy końcowe – rozdział 7 

2) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
a) w rysunku planu obowiązujące są oznaczenia 

wyszczególnione w objaśnieniach (legendzie), 
b) treść podkładu mapowego nie jest przedmio-

tem rysunku planu. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 7 do ni-
niejszej uchwały. 

7. łznaczenia graficzne będące obowiązującymi usta-
leniami planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
2) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
7) kierunek włączenia terenu objętego planem do 

dróg publicznych. 

§ 5 

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

o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa, o ile z tre-
ści przepisu nie wynika inaczej, 

7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysokościowej i ewidencyjnej w skali 1:1000, 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi, przy czym za linie rozgranicza-
jące uznaje się także granice opracowania planu 
miejscowego,  

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na przedmiotowym obszarze, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe, 

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
prócz powierzchni zabudowanej obiektami kubatu-
rowymi także utwardzone nawierzchnie służące 
wewnętrznym parkingom, ciągom pieszym innym 
urządzeniom funkcjonalnie związanym z przezna-
czeniem obszaru, 

9) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi 
jak: handel, gastronomia, obsługa ruchu pojaz-
dów, rzemiosło usługowe, administracja, ubezpie-
czenie, bankowość, usługi informatyczne, badaw-
czo rozwojowe, usługi rachunkowe, itp., 

10) uciążliwości dla środowiska – rozumie się przez to 
zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie al-
bo dokuczliwe dla otaczającego środowiska 
(zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, zanieczysz-
czenie powietrza, wód, zapylenia i zanieczyszcze-
nie odpadami), które stwarzają możliwość pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych, 

11) wewnętrznej komunikacji ogólnodostępnej – nale-
ży przez to rozumieć inne niż publiczne drogi ob-
sługujące poszczególne podmioty, położone poza 
ogrodzeniami ich zakładów, 

12) przemyśle – należy przez to rozumieć zakłady 
produkcyjne i drobnej wytwórczości, rzemiosło, 
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składy i magazyny, bazy i zaplecza transportu 
drogowego itp. 

R o z d z i a ł   2 

Przepisd szczeprłowe 

§ 6 

Przeznaczenie terenrw 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U,P,ZP przeznaczony na cele zabudowy 
przemysłowo – usługowej jako funkcji podstawo-
wej, 
1) na przedmiotowym terenie dopuszcza się jako 

funkcje uzupełniające: 
a) zieleń towarzyszącą, w tym także izolacyjną 

wraz z obiektami małej architektury, 
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

służące podstawowej funkcji terenu, a także 
obszarów przyległych, 

c) drogi wewnętrzne służące obsłudze poszcze-
gólnych nieruchomości lub obiektów, 

2) wzdłuż wschodniej granicy oddzielającej od te-
renu cmentarza należy wprowadzić pas zieleni 
towarzyszącej. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U, przeznaczony na cele realizacji usług 
jako funkcji podstawowej. Na przedmiotowym te-
renie dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: 
1) zieleń urządzoną z obiektami małej architektury, 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, słu-

żące podstawowej funkcji terenu, a także obsza-
rów przyległych, 

7) komunikacji wewnętrznej służącej obsłudze usy-
tuowanych na nim podmiotów. 

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP, przeznaczony na cele zieleni towa-
rzyszącej związanej z istniejącą w sąsiedztwie za-
budową mieszkaniową. Na przedmiotowym terenie 
dopuszcza się jako funkcje uzupełniające urządzenia 
i sieci infrastruktury technicznej, służące podsta-
wowej funkcji terenu, a także obszarów przyle-
głych, w tym ciągów komunikacyjnych. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD, przeznaczone na cele komunikacji 
jako funkcji podstawowej, 
1) w tym: 

a) KD Z – droga kategorii zbiorczej w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 784, 

b) KD W – droga wewnętrzna ogólnodostępna, 
służąca obsłudze terenów wokół niej, 

2) na przedmiotowych terenach dopuszcza się jako 
funkcje uzupełniające: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

służącej podstawowej funkcji terenu, a także 
obszarów przyległych, 

b) zieleń towarzyszącą projektowanym pasom 
drogowym. 

§ 7 

Zasaad ochrond i kształtowania łaau przestrzennepo 

1. Dla terenów U i U,P,ZP objętych planem: 
1) dopuszcza się: 

a) realizację zabudowy przemysłowej i usługo-
wej na działkach wyodrębnionych, posiadają-

cych zjazd na drogę wewnętrzną, połączoną 
z drogą publiczną w sposób ściśle określony 
na rysunku planu, 

b) zabudowę uzupełniającą usługową związaną 
z obsługą podmiotów działających na obsza-
rze objętym planem oraz wokół niego, 

2) nakazuje się projektowaną zabudowę kubaturo-
wą kształtować według nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, wyznaczonych odpowiednio: 
a) 15,0 m od krawędzi istniejącej jezdni drogi 

KD Z, 
b)  5,0 m od wyznaczonych linii rozgraniczają-

cych drogę wewnętrzną 1.KD W 
c) 20,0 m od granicy wschodniej z istniejącym 

cmentarzem, z wyjątkiem tych, dla których 
obowiązują przepisy odrębne. 

2. Dla projektowanych na wymienionych w ust. 1 
terenach inwestycji kubaturowych należy przyjąć 
jako zasadnicze kierunki sytuowania obiektów rów-
noległe i prostopadłe do podstawowych kierunków 
układu komunikacyjnego, z dopuszczeniem kierun-
ków uzupełniających uwzględniających kąt 45º  
w stosunku do zasadniczych, o których mowa wy-
żej, a także innych uwzględniających wymogi ładu 
przestrzennego. 

7. Nakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w użytko-
waniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ła-
du przestrzennego określa rozdział II – przepisy 
szczegółowe.  

§ 8 

Zasaad ochrond śroaowiska, przdroad i kra obrazu 
kułturowepo 

1. Dla terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 
ustala się: 
1) zezwala się na lokalizację podmiotów mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych jedynie może być orzeczony obowiązek 
sporządzenia raportu, pod warunkiem spełnienia 
wszystkich wymagań wynikających ze stosow-
nych decyzji środowiskowych, oraz z wyjątkiem 
podmiotów prowadzących działalność w zakre-
sie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i trans-
portu odpadów, 

2) dopuszcza się stosowanie asfaltów i mas bitu-
micznych w celu utwardzenia nawierzchni wy-
łącznie dróg wewnętrznych oraz zjazdów z dróg 
publicznych, dla celów utwardzenia miejsc po-
stojowych, ciągów pieszych oraz powierzchni 
ekspozycyjnych należy stosować elementy drob-
nowymiarowe, 

7) nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem do 
odbiornika – wód deszczowych lub roztopowych z 
dróg, parkingów oraz terenów składowych, 

4) do celów grzewczych i technologicznych należy 
stosować wyłącznie ekologiczne źródła energii, 
nie zezwala się na stosowanie zasiarczonych pa-
liw stałych. 

§ 9 

Zasaad ochrond azieazictwa kułturowepo i zabdtkrw 
oraz arbr kułturd 

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe, 
na obszarze objętym planem brak jest podstaw do 
określania szczególnych zasad ochrony zabytków,  
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2. Wszystkie odkryte w trakcie robót ziemnych ru-
chomości, dobra kultury i nawarstwienia historycz-
ne podlegają ochronie  z mocy prawa, każdorazowo 
po stwierdzeniu takiego faktu należy powiadomić 
służby nadzoru archeologicznego. 

§ 10 

Wdmapania wdnika lce z potrzeb kształtowania  
przestrzeni pubłiczndch 

1. Drogi w liniach rozgraniczających oraz części tere-
nów usług lub innych podmiotów służących celom 
publicznym, w pasie między drogą a linią zabudowy 
stanowią przestrzeń publiczną. 

2. Dla każdego z lokalizowanych na terenach U oraz 
U,P,ZP podmiotów należy przewidzieć w projekcie 
zagospodarowania terenu niezbędną liczbę parkin-
gów i miejsc postojowych otwartych w ramach po-
siadanej nieruchomości. 

7. Strefę zjazdu na każdą z wydzielonych nieruchomo-
ści należy kształtować w sposób, który umożliwi 
swobodny wjazd przy jednoczesnym ograniczeniu 
zajmowania pasa ruchu drogi wewnętrznej. 

4. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych  
o wysokości nie wyższej niż 1,70 m realizowanych 
poza liniami zabudowy od strony dróg ogólnodo-
stępnych, warunek ten nie dotyczy terenu ZP; do-
puszcza się także ogrodzenia w formie żywopło-
tów; zakazuje się natomiast stosowania ogrodzeń  
z betonowych elementów prefabrykowanych. 

5. Zakazuje się umieszczania od strony terenów pu-
blicznych na elewacjach budynków tablic reklamo-
wych niezwiązanych bezpośrednio z przeznacze-
niem obiektu lub jego części. 

§ 11 

Parametrd i wskaźniki kształtowania zabuaowd  
oraz zapospoaarowania terenu 

1. Na terenach oznaczonych w planie symbolem U 
oraz U,P,ZP dopuszcza się lokalizację obiektów  
o następujących parametrach: 
1) wysokość – maksymalnie 2 kondygnacje na-

ziemne, przy czym wysokość liczona od pozio-
mu istniejącego terenu w strefie wejściowej do 
poziomu okapu dachu maksymalnie 7,5 m  
w przypadku dachów o spadku powyżej 15% 
lub 10,5 m w odniesieniu do wysokości całko-
witej. Dopuszcza się stosowanie wyższych do-
minant architektonicznych, także instalacji wy-
nikających z technologii, 

2) wysokość posadowienia posadzki parteru, liczo-
na w strefie wejściowej do budynku winna wy-
nosić nie więcej niż 0,50 m powyżej istniejącego 
terenu, 

7) dopuszcza się dachy płaskie, 
4) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy określonymi na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odręb-
nymi i szczególnymi, 

5) powierzchnia zabudowana na wydzielonych 
działkach, razem z nawierzchniami utwardzony-
mi i parkingami oraz podjazdami nie może zaj-
mować więcej niż 80% powierzchni działki brut-
to, co najmniej 20% działki należy zagospoda-
rować jako teren biologicznie czynny, 

6) dla projektowanej zabudowy dopuszcza się do-
stępne technologie wznoszenia budynków, stre-
fy wejściowe obiektów administracyjno-so-
cjalnych wymagają szczególnych rozwiązań ar-
chitektonicznych z zastosowaniem materiałów  
i rozwiązań wysokiej jakości, 

7) należy zapewnić miejsca parkingowe na każdej z 
działek, zgodnie ze wskaźnikiem min. 1 mjsc/7 
zatrudnionych + min. 2 miejsca dodatkowe. 

2. Na terenie U,P,ZP oraz U, ustala się obowiązek 
wyposażenia w zorganizowaną wielopiętrową zie-
leń zimozieloną towarzyszącą, pełniącą rolę także 
zieleni izolacyjnej odpowiednio: 
1) w pasie o szerokości 20,0 m wzdłuż granicy ist-

niejącego cmentarza na terenie 1.U,P,ZP, z moż-
liwością prowadzenia w tej strefie pasa komuni-
kacji wewnętrznej przy zachowaniu minimalnej 
odległości 6,0 m od tejże granicy, 

2) w pasie o szerokości 6,0 m wzdłuż zachodniej 
granicy terenu 1.U.  

7. Dla terenów komunikacji kołowej ogólnodostępnej 
należy przyjąć następujące parametry: 
1) dla drogi KD Z: 

a) kategoria drogi – ulica zbiorcza 
b) szerokość w liniach rozgraniczających istnie-

jąca, 
c) docelowo dopuszcza się poszerzenie pasa linii 

rozgraniczających, jeśli wynikać to będzie z 
projektu modernizacji drogi, 

d) dopuszcza się wyłącznie jedno skrzyżowanie 
drogi 1.KDW z 1.KDZ w miejscu wskazanym 
na rysunku planu, 

e) nie zezwala się na zjazdy bezpośrednie na 
nieruchomości z przedmiotowej drogi. 

2) dla drogi 1. KDW : 
a) kategoria drogi – wewnętrzna ogólnodostęp-

na 
b) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
c) skrzyżowanie z drogą 1.KDZ wyłącznie w 

miejscu wskazanym na rysunku planu,   
7) w pasach drogowych dróg ogólnodostępnych 

dopuszcza się prowadzenie uzbrojenia podziem-
nego infrastruktury technicznej każdorazowo za 
zgodą zarządcy tejże drogi. 

§ 12 

Granice i sposobd zapospoaarowania terenrw łub 
obiektrw poałepa lcdch ochronie, ustałondch na  

poastawie przepisrw oarębndch 

łbszar objęty niniejszym planem nie podlega ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym w zakresie 
terenów górniczych, ochrony konserwatorskiej, tere-
nów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 17 

Szczeprłne zasaad i warunki scałania i poaziału  
nieruchomości ob ętdch płanem 

1. Powierzchnia terenów lub działek dla projektowa-
nych podmiotów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej powinna być dostosowana do założonego pro-
gramu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni 
dla obiektów i urządzeń towarzyszących – w tym 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17290  – Poz. 2586 

parkingów) z zachowaniem wymogów określających 
maksymalną powierzchnię zabudowy oraz biologicz-
nie czynną określonych w § 11 ust. 1 pkt 5. 

2. Podstawowy kąt położenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego dróg dojazdowych wi-
nien wynosić – 900, z tolerancją ± 5°, 

7. Każda z wydzielonych na cele inwestycyjne działek 
musi posiadać wielkość i cechy geometryczne oraz 
dostęp do dróg publicznych i infrastruktury tech-
nicznej spełniające wymogi dla realizacji obiektów 
budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów  
i aktów prawa miejscowego, 

4. Wstępny projekt podziału nieruchomości musi być 
sporządzony w oparciu o koncepcję programowo- 
-przestrzenną zamierzenia, przez uprawnionego ar-
chitekta lub urbanistę , 

5. Dopuszcza się podział nieruchomości, w przypadku:  
1) zapewnienia każdej z wydzielonych działek do-

stępu do drogi publicznej na zasadach zapisa-
nych w planie, 

2) zapewnienia wielkości umożliwiającej zagospo-
darowanie i użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem w planie, 

z wyjątkiem terenu ZP, na którym zezwala się na 
dokonywanie podziałów wynikających ze sposobu 
użytkowania oraz praw własnościowych. 

§ 14 

Szczeprłne warunki zapospoaarowania terenrw oraz 
opraniczenia w ich użdtkowaniu, w tdm zakazd  
                                zabuaowd 

1. Na wydzielonych działkach, w pasie pomiędzy wy-
znaczoną linią zabudowy a granicą frontową działki 
zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy 
kubaturowej, dopuszcza się realizację urządzeń in-
frastruktury technicznej oraz elementów małej ar-
chitektury. 

2. Strefy frontowe działek należy wyposażyć w zieleń 
zorganizowaną, ozdobną o wysokich walorach es-
tetycznych. 

7. Należy zachować strefę ochrony wokół cmentarza, 
zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
dopuszcza się wykorzystanie części tych stref  
w sposób niestwarzający kolizji ze sposobem użyt-
kowania cmentarza. 

§ 15 

Zasaad moaernizac i, rozbuaowd i buaowd sdstemrw 
infrastrukturd techniczne  

1. Zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci gminnej 
istniejącej oraz rozbudowywanej dla potrzeb no-
wych inwestycji na zasadach określonych przez jej 
zarządcę. 

2. łdprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do 
zbiorczej sieci komunalnej, prowadzącej ścieki na 
oczyszczalnię, na warunkach ustalonych przez za-
rządcę sieci. 

7. łdprowadzanie wód opadowych: 
1) warunki dla rozbudowy bądź przebudowy kana-

lizacji deszczowej określi zarządca sieci, 
2) wody opadowe odprowadzane z utwardzonych 

powierzchni dróg i palców należy przed odpro-
wadzeniem do sieci poddać oczyszczeniu z sub-
stancji ropopochodnych. 

4. Wyposażenie terenów w energię elektryczną i me-
dia telekomunikacyjne: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja na warun-

kach ustalonych przez właściciela sieci, 
2) zakazuje się prowadzenia linii napowietrznych. 

5. łgrzewanie oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę użyt-
kową: 
1) do celów grzewczych i technologicznych oraz 

uzyskania ciepłej wody użytkowej należy stoso-
wać wyłącznie źródła ekologiczne takie jak: gaz 
płynny lub ziemny, energia elektryczna i solarna, 
olej opałowy, biomasa, 

2) dopuszcza się lokalizację kontenerowych stacji 
redukcyjno-pomiarowych gazu na terenie obję-
tych niniejszym planem. 

6. Gospodarka odpadami stałymi: 
1) bytowe odpady stałe należy gromadzić podda-

wać segregacji w miejscach do tego przezna-
czonych, w sposób zapewniających ochronę 
środowiska wg systemu przyjętego na terenie 
gminy Dzierżoniów, 

2) dla odpadów pochodzących z działalności go-
spodarczej należy zapewnić miejsca wydzielone 
o ograniczonej dostępności, zapewniające speł-
nienie wymogów przepisów odrębnych. 

7. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny będą-
ce we władaniu osób fizycznych i prawnych wy-
maga uregulowań przez zarządców tychże sieci na 
gruncie Kodeksu cywilnego. 

8. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej istniejące 
na terenach przeznaczonych do zainwestowania 
bądź przekształcenia mogą podlegać przebudowie 
na powyższych warunkach. 

§ 16 

Sposrb i termin tdmczasowepo zapospoaarowania, 
urzlazenia i użdtkowania terenrw 

Nie określa się przeznaczenia tymczasowego. Do cza-
su realizacji inwestycji obszar pozostaje w dotychcza-
sowym użytkowaniu. 

§ 17 

Stawki procentowe, na poastawie ktrrdch ustała się 
opłatę, o ktrre  mowa w art.  6 ust. 4 ustawd o pła-

nowaniu i zapospoaarowaniu przestrzenndm 

Dla całego obszaru objętego opracowaniem planu miej-
scowego ustala się stawkę w wysokości 0%. 

R o z d z i a ł   7 

Przepisd końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dzierżoniowa. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
HENRYK SMOLNY
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Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad  
Mie skie  Dzierżoniowa z ania 26 czerwca 
2006 r. (poz. 2586) 
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Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad  
Mie skie  Dzierżoniowa z ania 26 czerwca 
2006 r. (poz. 2586) 

 
 

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEUĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH  
                                                         PUBLICZNYCH 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 
 

§ 1 

Lista inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych Gminy, obejmuje realizację drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 1.KDW wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem. 

§ 2 

Sposób realizacji inwestycji: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo zamówień publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe, w tym np. Prawo  nergetyczne, 
7) w oparciu o:  

a) wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
b) wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 7 

Możliwe zasady finansowania inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
7) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych U , 
6) z innych źródeł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załlcznik nr   ao uchwałd Raad  
Mie skie  Dzierżoniowa z ania 26 czerwca 
2006 r. (poz. 2586) 

 
 
 
 

ROZSTRZYGNISCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 
 
 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za środo-
wisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
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2587 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwałenia mie scowepo płanu zapospoaarowania przestrzennepo 
części miasta w re onie ułic Piastowskie  i Szpitałne  w Dzierżoniowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 71 stycznia 2005 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Piastowskiej i Szpitalnej 
w Dzierżoniowie, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżo-
niów” uchwala się, co następuje: 

 
 

D Z I A Ł I 

PRZEPISY OGÓLNE 

R o z d z i a ł  1 

Zakres obowilzdwania płanu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej  
i Szpitalnej w Dzierżoniowie, zwany dalej planem, 
obejmujący obszar w granicach jak na rysunku planu. 

§ 2 

Załącznikami do planu są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Pia-
stowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie, stanowiące 
załącznik nr 2; 

7) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego części miasta w rejonie ulicy Piastow-
skiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiące załącznik nr 7. 

§ 7 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające; 
7) symbole określające przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 4 

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

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały; 

2) nieprzekraczałne  łinii zabuaowd – należy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu  
i określoną w niniejszej uchwale dla danego tere-
nu, której nie może przekroczyć żaden element 
budynku; dopuszcza się przekroczenie tej linii 
przez takie elementy jak gzymsy, balkony, tarasy 
jednak nie więcej niż o 1 m; 

7) poastawowdm przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć dominujący (główny) sposób 
zagospodarowania terenu; 

4) uzupełnia lcdm przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć możliwy sposób zagospodaro-
wania terenu po spełnieniu wymagań określonych 
w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogace-
nie przeznaczenia podstawowego; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem; 

6) uchwałe – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

7) powierzchni terenu biołopicznie czdnne  – należy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie; 

8) usłupach nieucilżłiwdch – należy przez to rozu-
mieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska; 

9) wdsokości zabuaowd – należy przez to rozumieć 
maksymalna odległość w rzucie prostopadłym 
pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku  
a najniższym punktem gruntu rodzimego; 

10) buaowłi służlce  rekłamie – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące trwałe związane z gruntem 
urządzenie reklamowe, które nie jest budynkiem 
lub obiektem małej architektury w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane; 

11) obiekcie obsłupi techniczne  miasta – należy przez 
to rozumieć taki obiekt budowlany, który służy 
odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, cie-
pła, energii elektrycznej, gazu; 
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12) obszarze zabuaowandm – należy przez to rozu-
mieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, 
ograniczony zewnętrznym obrysem ścian ze-
wnętrznych o największej powierzchni; 

17) ekołopiczndch źrrałach enerpii – należy przez to 
rozumieć źródła energii cieplnej spełniające normy 
w zakresie emisji zanieczyszczeń i ochrony śro-
dowiska, w tym w szczególności na paliwa płyn-
ne i gazowe oraz na paliwa stałe o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niż 70% 
oraz odnawialne źródła energii; 

14) urzlazeniach towarzdszlcdch obiektom buaowła-
ndm – należy przez to rozumieć urządzenia tech-
niczne zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, dro-
gi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, par-
kingi, garaże, śmietniki; 

15) wskaźniku intensdwności zabuaowd – należy 
przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków istniejących i lokalizowa-
nych na danej działce budowlanej do powierzchni 
całkowitej działki. 

§ 5 

Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

D Z I A Ł  II 

USTALENIA OGÓLNE 

R o z d z i a ł  2 

Ustałenia oprłne aotdczlce zasaa użdtkowania,  
zapospoaarowania i zabuaowd obszaru ob ętepo  

ustałeniami płanu 

§ 6 

Dla obszaru objętego niniejszą uchwalą ustala się na-
stępujące przeznaczenia terenów, przyporządkowując 
im wskazane obok symbole przeznaczenia: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1MW; 
2) tereny zabudowy usługowej 1U, 2U, 7U; 
7) tereny zieleni parkowej – 1ZP; 
4) tereny cmentarza – 1ZC; 
5) tereny ulic klasy głównej – 1KD-G; 
6) tereny ulic klasy zbiorczej – 2KD-Z, 7KD-Z, 4KD-Z; 
7) tereny ulic klasy dojazdowej – 5KD-D, 6KD-D; 
8) tereny ciągów pieszo-jezdnych – 1KD-PJ; 
9) tereny parkingów – 1KDP. 

§ 7 

Przeznaczenie terenu w planie pod zabudowę usługo-
wą oznacza dopuszczenie na nim następujących form 
działalności i sposobów użytkowania terenu: 
1) usługi nieuciążliwe, w tym działalność związana ze 

sprzedażą detaliczną towarów i usług; 
2) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów mechanicz-

nych; 
7) usługi zdrowia, gastronomii, turystyki, rozrywki, 

sportu i rekreacji; 
4) usługi związane z obsługą firm. 

§ 8 

1. łbiekty obsługi technicznej miasta można lokalizo-
wać na każdym terenie w sposób zgodny z przepi-
sami odrębnymi. 

2. Dopuszcza się na całym obszarze objętym planem 
lokalizację obiektów obsługi technicznej miasta wy-
łącznie w ramach funkcji i zasad zagospodarowania 
terenu, określonych niniejszym planem. 

§ 9 

Na terenach objętym planem zakazuje się lokalizacji 
targowisk. 

§ 10 

Na terenach objętym planem obowiązuje zakaz lokali-
zacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 700 m2. 

§ 11 

1. Tereny wymienione w § 6 pkt 5, 6, 7 stanowią 
podstawową sieć komunikacji drogowej, którą na-
leży realizować zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 
KD-G KD-Z i KD-D zakazuje się podziałów nieru-
chomości, z wyjątkiem porządkujących stan wła-
snościowy w granicach linii rozgraniczających. 

§ 12 

Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się 
lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych  
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, w ramach funkcji i zasad zagospo-
darowania terenu, określonych niniejszym planem. 

§ 17 

Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokaliza-
cji tymczasowych obiektów gospodarczych i tymcza-
sowych garaży. 

§ 14 

1. Budynki leżące w liniach rozgraniczających dróg 
przeznacza się do wyburzenia. 

2. Do czasu przystąpienia do realizacji ustaleń planu 
dopuszcza się użytkowanie budynków, o których 
mowa w ust. 1, zgodnie z ich dotychczasową funk-
cją. 

R o z d z i a ł  7 

Ustałenia w zakresie ochrond śroaowiska 

§ 15 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie 
stanowią inaczej, obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w szczelnych pojemni-

kach, odpadów komunalnych powstałych jedynie 
na terenie; 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na 
zasadach określonych w przepisach szczególnych 
oraz gminnych przepisach porządkowych; 

7) oczyszczanie wód opadowych zanieczyszczonych 
substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi na 
terenie, na którym powstały zanieczyszczenia przed 
odprowadzeniem ich do odbiornika; 
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4) wykorzystanie ekologicznych źródeł energii do ce-
lów grzewczych; 

5) w przypadku kolizji istniejącego zadrzewienia  
z planowanym zainwestowaniem, należy w miarę 
możliwości przesadzić w miejsca przewidywane 
pod zieleń lub zastąpić nowymi nasadzeniami. 

R o z d z i a ł  4. 

Zasaad obsłupi w zakresie infrastrukturd techniczne  

§ 16 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie 
stanowią inaczej, obowiązuje: 
1) dostawa energii elektrycznej na warunkach okre-

ślonych przez administratora sieci; 
2) dostawa wody z sieci wodociągowej na warunkach 

określonych przez administratora sieci; 
7) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej na 

warunkach określonych przez administratora sieci; 
4) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej na warunkach określonych przez admi-
nistratora sieci; 

5) wykorzystanie gazu, oleju opałowego i energii elek-
trycznej oraz odnawialnych źródeł energii do celów 
grzewczych; 

6) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w liniach 
rozgraniczających ulic za zgodą ich zarządcy; 

7) usunięcie kolizji infrastruktury technicznej na koszt 
własny inwestora po uzyskaniu warunków likwida-
cji kolizji od właściwego administratora sieci. 

§ 17 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie 
stanowią inaczej, dopuszcza się: 
1) odstępstwo od zasady o której mowa w § 16  

ust. 6, w przypadku jeśli nie ma technicznej możli-
wości realizacji sieci uzbrojenia technicznego w li-
niach rozgraniczających ulic; 

2) realizację urządzeń technicznych uzbrojenia jako 
towarzyszących inwestycji na terenie, bez narusze-
nia warunków o których mowa w dziale III. 

R o z d z i a ł  5 

Oprłne zasaad rozmieszczania rekłam i buaowłi  
służlcdch rekłamie 

§ 18 

1. Budowle służące reklamie można lokalizować: 
1) na terenach ulic publicznych klas zbiorczej i do-

jazdowej, poza miejscami zastrzeżonymi dla zna-
ków drogowych; 

2) na terenach przeznaczonych pod usługi. 
2. Każda następna budowla służąca reklamie przy 

ulicach publicznych może być zlokalizowana w od-
ległości nie mniejszej niż 100 m od poprzedniej. 

§ 19 

1. Na terenach ulic publicznych dopuszcza się mało-
formatowe, demontowalne reklamy na chodnikach, 
o powierzchni reklamowej nieprzekraczającej  
1,5 m2, poza strefami widoczności skrzyżowań 
dróg określonych w przepisach szczególnych. 

2. Każda lokalizacja budowli służących reklamie i ma-
łogabarytowych reklam na chodnikach na obsza-
rach dróg publicznych wymaga zgody zarządcy 
drogi. 

R o z d z i a ł  6 

Oprłne warunki zapospoaarowania terenu w zakresie 
kształtowania przestrzeni wizuałne  

§ 20 

Na terenach objętych planem istnieje obowiązek do-
stosowania planowanego zagospodarowania i zabu-
dowy do skali, wielkości, charakteru pełnionych funk-
cji oraz krajobrazu. 

§ 21 

1. łd strony terenów publicznych dopuszcza się sto-
sowanie ogrodzeń ażurowych o prześwitach nie 
mniejszych niż 40% powierzchni ogrodzenia. 

2. Zakazuje się grodzenia nieruchomości elementami 
z: betonu, żelbetu, materiałów odpadowych z meta-
li oraz polimerowych tworzyw sztucznych. 

D Z I A Ł  III 

USTALENIA DLA TERENÓW 

§ 22 

Przeznaczenie,  zapospoaarowanie i zabuaowa terenu 
zabuaowd mieszkaniowe  wiełoroazinne  oznaczonepo 

sdmbołem przeznaczenia 1MW 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MW ustala się przeznaczenie teren zabuaowd 
mieszkaniowe  wiełoroazinne . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy, liczona po zewnętrz-

nym obrysie ścian budynków, do 50% po-
wierzchni terenu; 

2) maksymalna wysokość budynku: 
a) mieszkalnego do 15 m mierzona od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu, 
b) gospodarczego i garażu do 4 m mierzona od 

poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu; 

7) dach 
a) dwuspadowy, 
b) o nachyleniu połaci od 70º do 45º, 
c) główna kalenica dachu równolegle do fron-

towej granicy działki – od strony terenu  
1KD-G; 

4) usytuowanie ściany frontowej budynku równo-
legle do frontowej granicy działki; 

5) lokalizacja garaży i budynków gospodarczych  
w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczają-
cej ulicy 1KD-G; 

6) wyposażenie terenu w urządzenia towarzyszące 
obiektom budowlanym; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
70%. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązują wymagania doty-
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czące poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
obowiązuje zakaz podziału na działki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) dostęp od strony terenu 1KD-G poprzez istnieją-

cy wjazd; 
2) zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego 

dla samochodu osobowego w przeliczeniu na 
jedno mieszkanie. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki pro-
centowej 0%. 

§ 27 

Przeznaczenie, zapospoaarowanie i zabuaowa terenu 
zabuaowd usłupowe  oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 1U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U ustala się przeznaczenie podstawowe teren 
zabuaowd usłupowe  – stacja paliw. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
przeznaczenie uzupełniające teren zabudowy usłu-
gowej – usługi nieuciążliwe inne niż określone  
w ust. 1. 

7. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające jako 
alternatywny sposób zagospodarowania terenu  
w stosunku do przeznaczenia podstawowego. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy 

niż 0,4; 
2) wskaźnik, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy 

inwestycji polegającej na budowie stacji paliw; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu; 
4) maksymalna wysokość budynku do 15 m mie-

rzona od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu; 

5) minimalna szerokość frontowej elewacji budynku 
– 15 m; 

6) wskaźnik, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy 
inwestycji polegającej na budowie stacji paliw; 

7) dach 
a) dwu lub wielospadowy, 
b) dopuszcza się dach płaski dla zabudowań 

stacji paliw, 
c) dach wielospadowy o nachyleniu połaci od 

70º do 45º; 
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20%. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 

lokalizację obiektów obsługi technicznej miasta oraz 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązują następujące usta-
lenia: 

1) dotyczące poziomu hałasu zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi; 

2) podczyszczanie wód opadowych zanieczyszczo-
nych substancjami chemicznymi lub ropopo-
chodnymi przed odprowadzeniem ich do odbior-
nika; 

7) teren pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprze-
kraczalną linią zabudowy położony w sąsiedz-
twie terenów mieszkaniowych zagospodarować 
zielenią izolacyjną. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
obowiązuje zakaz podziału na działki. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego 

dla samochodu osobowego w przeliczeniu na  
70 m powierzchni handlowej; 

2) dostępność komunikacyjna od strony terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem  
2KD-Z, lokalizację wjazdu uzgodnić z zarządza-
jącym (inwestorem) terenem 1KD-G. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki pro-
centowej 0%. 

§ 24 

Przeznaczenie, zapospoaarowanie i zabuaowa terenu 
zabuaowd usłupowe  oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 2U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2U ustala się przeznaczenie teren zabuaowd 
usłupowe . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
lokalizację ogólnodostępnej stacji paliw. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy 

niż 0,4; 
2) wskaźnik, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy 

inwestycji polegającej na budowie stacji paliw; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy od 6 do 8 m od 

linii rozgraniczającej zgodnie z rysunkiem planu; 
4) maksymalna wysokość budynku do 15 m mie-

rzona od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu; 

5) minimalna szerokość frontowej elewacji budynku 
– 15 m; 

6) wskaźnik, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy 
inwestycji polegającej na budowie stacji paliw; 

7) dach 
a) dwu lub wielospadowy, 
b) o nachyleniu połaci od 70º do 45º, 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20%. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
lokalizację obiektów obsługi technicznej miasta oraz 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym. 
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5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) dotyczące poziomu hałasu zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami odrębnymi; 
2) podczyszczanie wód opadowych zanieczyszczo-

nych substancjami chemicznymi lub ropopo-
chodnymi przed odprowadzeniem ich do odbior-
nika. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
dopuszcza się podział terenu na działki nie mniejsze 
niż 800 m2. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego 

dla samochodu osobowego w przeliczeniu na  
70 m powierzchni użytkowej; 

2) dostępność komunikacyjna od strony terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem  
7KD-Z, lokalizację wjazdu uzgodnić z zarządza-
jącym (inwestorem) terenem 1KD-G. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki pro-
centowej 70%. 

§ 25 

Przeznaczenie, zapospoaarowanie i zabuaowa  
terenu zabuaowd usłupowe  oznaczonepo  

sdmbołem przeznaczenia  U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem  U ustala się przeznaczenie podstawowe te-
ren zabuaowd usłupowe  – usługi zdrowia. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
przeznaczenie uzupełniające teren zabudowy usłu-
gowej – usługi nieuciążliwe inne niż określone  
w ust. 1. 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
uzupełniające przeznaczenie terenu parking dla 
samochodów osobowych. 

4. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające okre-
ślone w ust. 2 jako alternatywny sposób zago-
spodarowania terenu w stosunku do przeznacze-
nia podstawowego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniej-

szy niż 0,4 ; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii 

rozgraniczającej zgodnie z rysunkiem planu; 
7) maksymalna wysokość budynku do 15 m mie-

rzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu; 

4) dach: 
a) dwu lub wielospadowy, 
b) o nachyleniu połaci od 70º do 45º, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
70%. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się lokalizację wydzie-
lonego parkingu przy granicy terenu z terenem 
oznaczonym symbolem 1KD-PJ, o powierzchni nie 
większej niż 25% powierzchni terenu. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się lokalizację obiektów obsługi technicznej miasta 
oraz urządzeń towarzyszących obiektom budow-
lanym. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) dotyczące poziomu hałasu zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami odrębnymi; 
2) podczyszczanie wód opadowych zanieczysz-

czonych substancjami chemicznymi lub ropo-
pochodnymi przed odprowadzeniem ich do od-
biornika; 

7) w przypadku gdy teren będzie pełnił funkcję 
inną niż usługi zdrowia obszar pomiędzy nie-
przekraczalną linią zabudowy a linią rozgrani-
czającą terenu 1KD-PJ zagospodarować ziele-
nią izolacyjną. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ści dopuszcza się podział terenu na działki nie 
mniejsze niż 800 m2. 

10. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) dostęp od strony terenu 7KD-Z i 1KPJ; 
2) zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowe-

go dla samochodu osobowego w przeliczeniu 
na 75 m powierzchni użytkowej. 

11. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki 
procentowej 0%. 

§ 26 

Przeznaczenie, zapospoaarowanie i zabuaowa  
terenu cmentarza oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 1ZC 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1ZC ustala się przeznaczenie teren cmentarza. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje zakaz budowy obiektów ku-
baturowych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem ar-

cheologiczno-konserwatorskim Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

2) w przypadku wystąpienia zabytków archeolo-
gicznych rozpoczęcie ratowniczych badań wy-
kopaliskowych; 

7) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego 
z jednoczesnym zakazem rozbudowy i przebu-
dowy; 
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4) zachowanie nagrobków, muru cmentarnego  
i bramy. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązuje dostęp od stro-
ny terenu 5KD-D. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki pro-
centowej 0%. 

§ 27 

Przeznaczenie, zapospoaarowanie i zabuaowa terenu 
ziełeni parkowe  oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 1ZP 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1ZP ustala się przeznaczenie teren ziełeni par-
kowe ; 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje zagospodarowanie terenu 
zespołami roślinności wysokiej i niskiej oraz obiek-
tami małej architektury; 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 28 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd kłasd 
płrwne  oznaczonepo sdmbołem przeznaczenia 1KD-G 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-G ustala się przeznaczenie ułica kłasd 
płrwne . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej-

sza niż 25 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżo-
wania jak na rysunku planu; 

2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokal-
nych uwarunkowań. 

7. Ustala się zakaz budowy nowych wjazdów na teren 
o którym mowa w ust. 1. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 29 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd kłasd 
zbiorcze  oznaczonepo sdmbołem przeznaczenia 2KD-Z 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-Z ustala się przeznaczenie ułica kłasd 
zbiorcze . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgra-
niczających 20 m; 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 70 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd  
kłasd zbiorcze  oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia  KD-Z 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem  KD-Z ustala się przeznaczenie ułica kłasd 
zbiorcze . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m; 
2) obustronne chodniki; 
7) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokal-

nych uwarunkowań. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 71 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd  
kłasd zbiorcze  oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 4KD-Z 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KD-Z ustala się przeznaczenie ułica kłasd 
zbiorcze . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) chodnik i pasy zieleni przyulicznej w zależności 

od lokalnych uwarunkowań. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 72 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd kłasd 
ao azaowe  oznaczonepo sdmbołem przeznaczenia 

5KD-D 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami 5KD-D ustala się przeznaczenie ułica kłasd ao-
 azaowe . 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; 
2) obniżenie wysokości krawężnika na wyznaczo-

nych przejściach dla pieszych; 
7) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokal-

nych uwarunkowań. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 77 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu ułicd kłasd 
ao azaowe  oznaczonepo sdmbołem przeznaczenia 

6KD-D 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami 6KD-D ustala się przeznaczenie ułica kłasd ao-
 azaowe . 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgra-
niczających jak na rysunku planu; 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

§ 74 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu cilpu  
pieszo- ezanepo oznaczonepo sdmbołem  

przeznaczenia 1KD-PJ 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-PJ ustala się przeznaczenie cilp pieszo- 
- ezand. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje zmienna szerokość w liniach 
rozgraniczających od 10 do 12 m jak na rysunku 
planu. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
obowiązuje zakaz podziału działek. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki pro-
centowej 0%. 

§ 75 

Przeznaczenie i zapospoaarowanie terenu parkinpu 
oznaczonepo sdmbołem przeznaczenia 1KDP 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami 1KDP ustala się przeznaczenie parkinp. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego obowiązuje: 
1) nawierzchnia utwardzona nie przepuszczająca 

wody, 
2) oświetlenie terenu. 

7. Na terenie, o których mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 76 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 0%. 

D Z I A Ł  IV 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 76 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 77 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
HENRYK SMOLNY 
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ROZSTRZYGNISCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH  
DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

 
 
1. skłaaa lcd – Zarzla Powiatu Dzierżoniowskiepo, Rdnek 27, 58-200 Dzierżonirw, pismo  

z ania 14 kwietnia 2006 r.: 

1.1. kwestionuje się lokalizację stacji paliw na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1U, ze względu na sąsiedztwo Zespołu Szkół łgólnokształcących. 

1.2. uwaga dotycząca obniżenia wartości terenu należącego do Powiatu Dzierżoniowskie-
go, oznaczonego symbolem 2U, wskutek: 
– obligatoryjnego okrojenia powierzchni działki nr 741/2 pod rozbudowę planowanego 

nowego skrzyżowania ulic, 
– prawdopodobieństwa wyburzenia istniejących garaży pogotowia kolidujących z pla-

nowaną rozbudową drogi, 
– prawdopodobieństwa likwidacji istniejącego wjazdu na teren bazy lub zmiany jego 

lokalizacji ze względu na ważność skrzyżowania. 

Ad.1.1. Uwaga zostaje nieuwzpłęaniona – lokalizacja stacji paliw na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1U nie koliduje z istniejącym w sąsiedztwie Zespołem Szkół 
łgólnokształcących. Wynika to z faktu, iż przepisy odrębne zawierają wymagania 
chroniące tereny sąsiednie przed niekorzystnym oddziaływaniem tego typu obiektów. 
Wymogi te muszą zostać spełnione, aby inwestor uzyskał pozwolenie na budowę,  
a następnie pozwolenie na użytkowanie stacji paliw. 

Ad.1.2. Uwaga zostaje nieuwzpłęaniona – uwaga dotyczy ustalenia planu, które ma zapewnić 
możliwość przebudowy części układu komunikacyjnego Dzierżoniowa. Przebudowa 
skrzyżowania ulic Piastowskiej z Bielawską i Szpitalną jest jednym z elementów 
usprawnienia tego układu. W dokumentach planistycznych Gminy planowana jest od 
lat tzw. trasa średnicowa, czyli przedłużenie ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Bie-
lawskiej do ulicy Wojska Polskiego (w miejscu skrzyżowania z ulicą Staszica). Temu 
celowi służyć ma również poszerzenie ulicy Szpitalnej, oznaczonej w planie symbolem 
7KD-Z. Realizacja trasy ma istotne znaczenie dla miasta, ponieważ pozwoliłaby na 
przejęcie ruchu tranzytowego na kierunku wschód - zachód, który na tym odcinku ob-
sługiwany jest obecnie przez ulicę Ząbkowicką i Wojska Polskiego. Ze względu na tak 
ważny interes publiczny niezbędne jest częściowe zajęcie nieruchomości sąsiednich,  
w tym działki Powiatu nr 741/2 oraz działki Gminy nr 795. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż działka Gminy nr 795 została w projekcie planu znacznie bardziej „okrojona” 
niż działka Powiatu. Projekt planu został skonsultowany i uzgodniony z Dolnośląskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. Teren zaproponowany pod rozbudowę układu komuni-
kacyjnego jest niezbędny do prawidłowego rozwiązania skrzyżowania. 

2. skłaaa lcd – Zarzla Powiatu Dzierżoniowskiepo, Rdnek 27, 58-200 Dzierżonirw, pismo  
z ania 26 kwietnia 2006 r.: 

nie wyraża się zgody na obligatoryjne okrojenie powierzchni działki oznaczonej geodezyjnym 
nr 741/2 obręb Nowe Miasto w Dzierżoniowie. 

 
 
Uwaga zostaje nieuwzględniona – uzasadnienie zostało podane powyżej do uwagi nr 1.2. 
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ROZSTRZYGNISCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI,  ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEUĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 
 

§ 1 

Na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące in-
westycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy:  
ulice dojazdowe oraz ciąg pieszo-jezdny wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem. 

 
§ 2 

Sposób realizacji inwestycji: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo zamówień publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe, w tym np. Prawo  nergetyczne, 
7) w oparciu o: 

a) wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
b) wieloletni plan finansowy gminy. 

 
§ 7 

Możliwe zasady finansowania inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
7) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych U , 
6) z innych źródeł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2588 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasaa i trdbu umarzania, oaraczania łub rozkłaaania na ratd na-
łeżności pieniężndch, ao ktrrdch nie stosu e się przepisrw ustawd – Orad-
nac a poaatkowa przdpaaa lcdch Gminie Wałbrzdch łub  e   eanostkom 
   orpanizacd ndm oraz wskazania orpanrw łub osrb ao tepo uprawniondch 

 Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 70 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 2 pkt 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pienięż-
nych, zwanych dalej „należnościami”, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – łrdynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przy-
padających na podstawie przepisów szczególnych:  
1) Gminie Wałbrzych,  
2) gminnym jednostkom budżetowym, 
7) gminnym zakładom budżetowym,  
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej- 
zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy lub 
osoby do tego uprawnione. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) należności pieniężnej – rozumie się przez to wierzy-

telność pieniężną przysługującą Gminie Wałbrzych 
lub jej jednostce organizacyjnej przypadającą od 
dłużnika (należność główna), wraz z należnymi od-
setkami i kosztami dochodzenia należności (należ-
ności uboczne), według stanu na dzień wniesienia 
podania, włącznie z tym dniem,  

2) działalności gospodarczej – rozumie się przez to 
każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepi-
sów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym 
wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną 
działalność zarobkową wykonywaną we własnym 
imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy 
inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działal-
ności gospodarczej lub osoby wykonującej taką 
działalność – do przedsiębiorców; 

7) zarządcy nieruchomości – należy przez to rozumieć 
osobę fizyczną lub prawną, świadczącą na rzecz 
Gminy Wałbrzych usługi zarządzania nieruchomo-
ściami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nie-
ruchomości Gminy Wałbrzych, 

4) organie uprawnionym – rozumie się przez to organ 
lub osobę wymienione w § 7, 

5) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie 
w formie zarządzenia, oświadczenie woli uprawnio-
nego organu w sprawie zastosowania ulgi, o której 
mowa w § 7 ust. 1 i w § 6 ust. 1.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/414/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 2 i 5). 
6) kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez 

to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym 
statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką 
budżetową lub zakładem budżetowym, 

§ 7 

1. Na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem § 4, w przy-
padkach uzasadnionych ważnym interesem dłużni-
ka, a w szczególności warunkami jego egzystencji 
lub interesem publicznym należności, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy łrdynacja podat-
kowa mogą być: 
1) odraczane w całości lub w części,  
2) rozkładane na raty w całości lub w części, 
7) umarzane w całości lub w części.  

2. Umorzenie należności głównej powoduje również 
umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej 

części, w jakiej została umorzona należność głów-
na.  

7. Umorzenie należności, do zapłaty której  zobowią-
zany jest więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić 
wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności uzasad-
niające umorzenie dotyczą wszystkich zobowiąza-
nych. 

4. W przypadku należności z tytułu czynszu najmu 
pobieranych przez zarządcę nieruchomości, udziela-
nie ulg określonych w ust.1 lub odmowa ich udzie-
lenia,  może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu opinii 
zarządcy nieruchomości. 

5. Udzielenie lub odmowa udzielenia ulg określonych 
w ust.1 następuje w drodze decyzji o której mowa 
w § 2 pkt 5. 

§ 4 

Na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospo-
darczą można udzielać ulg w  spłacie należności okre-
ślonych w § 7 ust. 1, które: 
1) nie stanowią pomocy publicznej,  
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasa-

dach określonych w bezpośrednio obowiązujących 
aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomo-
cy w ramach zasady de minimis 

§ 5 

1. łd należności, których zapłata została odroczona 
lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są nalicza-
ne do dnia wniesienia podania o odroczenie lub roz-
łożenie na raty zapłaty, włącznie z tym dniem,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczo-
nej należności bądź  terminu płatności którejkolwiek 
z rat, na jakie została rozłożona należność następu-
je z mocy prawa wygaśnięcie przedmiotowej decy-
zji w całości, a pozostała do spłaty należność staje 
się natychmiast wymagalna wraz z należnymi od-
setkami za zwłokę liczonymi od terminu pierwotnie 
określonego przed udzieleniem ulgi. 

§ 6 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
publicznym, działając z urzędu, można udzielać ulg 
w spłacie należności, o których mowa w § 7 ust. 1 
pkt 7, w szczególności gdy: 
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-

stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
przewyższającej koszty postępowania sądowego 
i egzekucyjnego, 

2) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej 
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

7) kwota należności nie została zaspokojona w za-
kończonym postępowaniu likwidacyjnym lub 
upadłościowym,  

4) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt-
ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów al-
bo pozostawił przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekra-
cza kwoty 5.000 zł i jednocześnie brak jest 
spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub 
jednostka samorządu terytorialnego, 
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5) postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne, 

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż-
nika lub umorzył postępowanie upadłościowe  
z przyczyn o których mowa w art.17 ust. 1 oraz 
w art. 761 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego  
2007 r. Prawo upadłościowe i naprawcze  
(Dz. U. Nr 60, poz. 575 z późn. zm.), 

7) dłużnik – osoba prawna został wykreślony  
z właściwego rejestru osób prawnych przy jed-
noczesnym  braku majątku, z którego można by 
egzekwować należność, a odpowiedzialność  
z tytułu zobowiązań nie przechodzi na osoby 
trzecie,  

8) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub fak-
tycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby. 

2. Udzielenie ulgi o której mowa w ust. 1 następuje w 
drodze decyzji o której mowa w § 2 pkt 5. 

7. W przypadkach o których mowa w ust. 1 decyzję 
pozostawia się w aktach sprawy.  

§ 7 

Do udzielania ulg określonych w § 7 ust. 1 i w § 6 
ust. 1 uprawnieni są: 
1) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Wał-

brzych o której mowa w § 1 pkt 2 i pkt 7, w zakre-
sie należności tej jednostki, jeżeli kwota należności  
nie przekracza 10 000 zł (należność główna wraz  
z należnościami ubocznymi).Decyzja o udzieleniu 
ulgi o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 i w § 6  
ust. 1, powinna zawierać kontrasygnatę głównego 
księgowego jednostki organizacyjnej.   

2) w pozostałych przypadkach Prezydent Miasta Wał-
brzycha. Decyzja o udzieleniu ulgi, o której mowa  
w § 7 ust. 1 i w § 6 ust. 1, powinna być zaopa-
trzona w opinię prawną o legalności decyzji.   

§ 8 

1. Wniosek o udzielenie ulgi, o której mowa w § 7  
ust. 1, dłużnik składa w: 
1) jednostce organizacyjnej Gminy Wałbrzych, któ-

rej jest dłużnikiem, 
2) w przypadku należności z tytułu czynszu najmu 

pobieranych przez zarządcę nieruchomości, u za-
rządcy, 

7) w pozostałych przypadkach w Urzędzie Miejskim 
w Wałbrzychu. 

2. Jeżeli organ, do którego podanie wniesiono, jest 
niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie 
przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając 
o tym wnoszącego podanie. 

7. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających 
załatwieniu przez różne organy uprawnione organ, 
do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę 
należącą do jego właściwości i równocześnie za-
wiadamia wnoszącego podanie, że w sprawach in-
nych powinien wnieść odrębne podanie do właści-
wego organu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/414/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 pkt 2 i 7). 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1  

i pkt 2, gdy organem uprawnionym jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha, podejmuje on decyzję po prze-
kazaniu  projektu decyzji wraz z aktami sprawy.  

5. Ulgi, o których mowa w § 6 ust. 1, do udzielania 
których, uprawniony jest organ określony w § 7 
pkt 2 udzielane są po przedłożeniu przez właściwą 
jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych projektu 
decyzji wraz z uzasadnieniem. 

§ 9 

1. Podania (wnioski, żądania) mogą być wnoszone na 
piśmie, do protokołu lub za pomocą telefaksu. 

2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żąda-
nia, wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej 
adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby 
albo miejsca prowadzenia działalności) i powinno 
być podpisane przez wnoszącego.  

7. Jeżeli podanie (wniosek, żądanie) nie spełnia wy-
mogów określonych w ust. 2, organ do którego 
dłużnik powinien złożyć podanie, wzywa wnoszą-
cego podanie do usunięcia braków w terminie  
7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego wa-
runku spowoduje pozostawienie podania bez rozpa-
trzenia.  

4. Przepis ust. 7 stosuje się również, jeżeli dłużnik nie 
wniósł opłat, które zgodnie z odrębnymi przepisami 
powinny zostać uiszczone z góry.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/414/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9). 

§ 10 

1. łrgan, do którego zgodnie z § 8 ust. 1 powinno 
być wniesione podanie, obowiązany jest zebrać i w 
sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał do-
wodowy. 

2. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem.  

7. łrgan, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć 
stronie termin do przedstawienia dowodu będącego 
w jej posiadaniu. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 7, nie może być 
krótszy niż 7 dni.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/414/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 10). 

§ 11 

1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia 
postępowania dowodowego powinno nastąpić bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu mie-
siąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie 
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia 
podania.  

2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, któ-
re mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów 
przedstawianych przez stronę łącznie z wnioskiem 
o udzielenie ulgi lub na podstawie faktów po-
wszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu 
organowi prowadzącemu postępowanie. 

7. Do terminów określonych w ust. 1 nie wlicza się 
terminów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu prowadzą-
cego postępowanie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/414/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 11). 
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§ 12 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w § 1 pkt 2 i pkt 7, oraz Naczelnicy Wydzia-
łów Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przedstawiają 
Prezydentowi wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono ulg na za-
sadach określonych w niniejszej uchwale w okre-
sach półrocznych wg stanu na dzień 70 czerwca i 
71 grudnia każdego roku kalendarzowego w termi-
nie jednego miesiąca od zakończenia okresu spra-
wozdawczego.  

2. Dane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, wyka-
zuje się narastająco. 

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w § 1 pkt 2 i pkt 7, oraz Naczelnicy Wydzia-
łów Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przedstawiają 
Prezydentowi wykaz osób prawnych i fizycznych, 
którym udzielono pomocy publicznej na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale za poszczególne 
kwartały roku kalendarzowego w terminie 10 dni 
od dnia zakończenia kwartału.  

4. Dane w wykazie, o którym mowa w ust. 7, wyka-
zuje się według stanu na koniec każdego kwartału 
roku kalendarzowego.  

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XXXIII/124/04 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie 
zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek or-
ganizacyjnych Gminy Wałbrzych z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – łrdynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania 
organów do tego uprawnionych. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie okreśłenia trdbu postępowania o uaziełenie aotac i, sposobu  e  
rozłiczenia oraz sposobu kontrołi wdkondwania zaaań złecondch poamiotom 
nienałeżlcdm ao sektora finansrw pubłiczndch i nieaziała lcdm w cełu 
                                         osilpnięcia  zdsku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 27, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 117, poz. 984, Nr 157, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 176 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 70 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 719) uchwala się, co następuje: 

 
 

Przepisd oprłne 

§ 1 

Z budżetu Miasta Lubina mogą być udzielone dotacje 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 
którym gmina zleca wykonywanie zadań własnych 
publicznych innych niż określone w ustawie z dnia  
24 kwietnia 2007 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 877 ze zm.). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Mieście Lubin – należy przez to rozumieć Gminę 

Miejską Lubin; 
2. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta 

Miasta Lubina; 

7. podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot spo-
za sfery finansów publicznych niedziałający w celu 
osiągnięcia zysku; 

4. dotacji – należy przez to rozumieć wydatki z budże-
tu gminy przeznaczone na dofinansowanie zadania 
realizowanego przez podmiot; 

5. statucie – należy przez to rozumieć statut lub inny 
akt założycielski podmiotu, w którym określone są 
cele lub przedmiot działania podmiotu; 

6. zadaniu lub zadaniach – należy przez to rozumieć 
zadania własne gminy określone przepisami prawa. 

§ 7 

Działalność prowadzona przez podmioty korzystające 
ze środków publicznych może być uzupełnieniem dzia-
łalności gminy. 
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§ 4 

Udzielenie dotacji może nastąpić na zadania realizowa-
ne przez podmioty z ich inicjatywy lub z inicjatywy 
własnej gminy. 

§ 5 

1. Dotację otrzymuje się wyłącznie na dofinansowanie 
realizacji powierzonego zadania z zastrzeżeniem 
możliwości wskazania przeznaczenia przyznanych 
kwot dotacji. 

2. W uzasadnionych przypadkach dotacja może być 
przyznana także na pokrycie wydatków poniesio-
nych na koszty obsługi realizowanego zadania z za-
strzeżeniem ust. 7. W takim przypadku umowa 
winna określać wysokość kosztów obsługi, które 
zostaną pokryte z dotacji. 

7. Dotacja nie może być przyznana, ani wykorzysty-
wana na: 
– budowę, remonty, rozbudowę i zakup budynków 

lub gruntów; 
– zakupy inwestycyjne; 
– wsteczne finansowanie zadań; 
– pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji 

niezwiązanych z realizacją zadania; 
– zakup środków trwałych; 
– zapłatę podatków, kar umownych, odsetek; 
– działalność polityczną (lub sprzeczną z konstytu-

cją RP). 

Trdb przdznawania aotac i 

§ 6 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji i realiza-
cję zadania, na które ma zostać  udzielona dotacja, 
składa wniosek o jej przyznanie do dnia 70 wrze-
śnia każdego roku kalendarzowego, poprzedzające-
go rok udzielenia dotacji. W przypadku niewpłynię-
cia żadnego wniosku lub niewykorzystania środków 
finansowych co do wniosków złożonych w ww. 
terminie, Miasto Lubin może ogłosić zadania jakie 
chciałoby zrealizować  i termin do składania ofert 
przez podmioty. 

2. Informacja o zadaniach i terminie, o których mowa 
§ 6 ust. 1jest umieszczana na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Lubinie.    

7. Wniosek winien zawierać: 
– informacje o podmiocie, w rzeczywistości okre-

ślające: formę organizacyjno-prawną, siedzibę, 
adres do korespondencji, osoby upoważnione do 
działania, pełnomocników; 

– opis przedmiotu lub zakresu działania podmiotu 
w oparciu o statut; 

– wskazanie zadania, o realizację którego ubiega 
się podmiot, zgodnie z wykazem zadań wskaza-
nych przez Gminę. 

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7 

1. Do wniosku winny być dołączone: 
a. statut podmiotu; 
b. preliminarz kosztów realizacji całego zadania  

z uwzględnieniem kwoty dotacji z budżetu Gmi-
ny oraz kwot uzyskanych z innych źródeł; 

c. oferta podmiotu . 
2. łferta winna określać: 

a. szczegółowy opis zadania określający diagnozę 
problemu, cele, planowane działania i zakładane 
rezultaty; 

b. wskazanie partnerów w realizacji zadania; 
c. opis zasobów kadrowych, lokalowych, środków 

technicznych i finansowych – własnych i pozy-
skanych ze źródeł innych niż budżet gminy, któ-
rymi dysponuje podmiot; 

d. opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji 
zadań zleconych przez jednostki sektora finan-
sów publicznych – jeśli były realizowane przez 
podmiot; 

e. opis doświadczeń lub zadań podobnych, reali-
zowanych dotychczas przez podmiot – innych 
niż określone w punkcie poprzedzającym; 

f. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania; 

g. termin realizacji zadania. 
7. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
4. Wszystkie załączniki do wniosku winny być podpi-

sane przez osoby upoważnione do działania  
w imieniu jednostek. 

§ 8 

1. W przypadku braków formalnych wniosku Prezy-
dent wzywa podmiot do uzupełnienia braków we 
wskazanym terminie. 

2. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego przez 
Prezydenta skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpoznania. 

§ 9 

Wniosek podmiotu, a w szczególności oferta winna 
być sporządzona rzetelnie, zgodnie z zasadami uczci-
wej konkurencji, gwarantującymi wykonanie zadania 
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

§ 10 

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się: 
1. znaczenie zadania dla gminy; 
2. wielkość środków finansowych przeznaczonych na 

udzielanie dotacji w budżecie gminy; 
7. koszty realizacji zadania; 
4. wysokości własnych środków finansowych pod-

miotu, przeznaczonych na realizację zadania przez 
podmiot; 

5. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot; 
6. ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi  

w okresie poprzedzającym złożenie wniosku  
z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i 
terminowości jego wykonania. 

7. spodziewane efekty 
8. sposób realizacji i promocji Miasta Lubina. 

§ 11 

1. W przypadkach, gdy na wykonanie tego samego 
zadania wpłynie więcej niż jeden wniosek, wyboru 
podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie 
wraz z udzieleniem dotacji dokonuje się w drodze 
konkursu ofert. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powo-
łana przez Prezydenta.  

7. łceny ofert dokonuje się z uwzględnieniem kryte-
riów określonych niniejszą uchwałą. 
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4. Komisja po przeprowadzeniu oceny ofert sporządza 
pisemny protokół zawierający ocenę punktową każ-
dej oferty według następującej punktacji: 
a. koszty realizacji zadania   0–15 pkt 
b. wysokość zaangażowania finansowego  
 podmiotu  0–15 pkt 
c. ocena możliwości realizacji zadania  
 przez podmiot   0–10 pkt 
d. ocena wykonania zadań przez podmiot  
 w okresie poprzedzającym złożenie  
 wniosku  0–10 pkt 
e. ocena realizacji zadań o charakterze  
 zbliżonym  0–10 pkt  
f. spodziewane efekty  0–10 pkt 
g. sposób realizacji i promocji gminy  0–10  pkt 

5. Protokół z konkursu ofert komisja przekazuje Prezy-
dentowi wraz z propozycją rozstrzygnięcia. 

§ 12 

Decyzję o zleceniu zadania oraz przyznaniu dotacji 
podejmuje Prezydent. 

§ 17 

ł wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania 
Prezydent powiadamia wszystkich zainteresowanych 
oraz ogłasza informację w siedzibie Urzędu Miasta w 
Lubinie na tablicy ogłoszeń. 

§ 14 

1. Wykaz złożonych wniosków podaje się do publicz-
nej wiadomości w terminie 7 dni od daty upływu 
terminu do ich składania. 

2. Wykaz winien zawierać: nazwę podmiotu ubiegają-
cego się o realizację zadania wraz z udzieleniem do-
tacji, określenie zadania  oraz kwotę dotacji, o któ-
rą podmiot wnosi. 

Umowd 

§ 15 

Z podmiotem, któremu przyznano dotację, zostaje 
zawarta pisemna umowa, w której podmiot zobowią-
zuje się do wykonania zadania zleconego przez gminę  
i wykorzystania dotacji zgodnie z wnioskiem, a gmina 
zobowiązuje się udzielić dotacji celowej w rozumieniu 
przepisów ustawy o finansach publicznych. 

§ 16 

1. Umowa winna określać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres zadań; 
2) termin i miejsce jego realizacji; 
7) wysokość dotacji, warunki i termin jej przekaza-

nia; 
4) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 

przeprowadzonej przez gminę; 
5) zobowiązania podmiotu do przestrzegania prze-

pisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 
z 2004 r.); 

6) obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania 
zadania; 

7) określenie sankcji za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie umowy; 

8) ustalenie zasad i terminów rozliczeń; 
9) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

2. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż okres roku budżetowego. 

§ 17 

Prawa i obowiązki podmiotu, wynikające z umowy, nie 
mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

§ 18 

Dotację przekazuje się przelewem na konto podmiotu 
po realizacji zadania i zatwierdzeniu rozliczenia lub 
zaliczkowo w ustalonych umową terminach. 

Zasaad naazoru i kontrołi wdkonania zaaań 

§ 19 

1. Wykonanie zadania i sposób wykorzystania dotacji 
podlega kontroli. 

2. Czynności kontrolnych dokonuje pracownik urzędu 
upoważniony przez Prezydenta. 

7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu 
wykonującego zadanie lub w miejscu jego realizacji 
, w trakcie wykonywania lub po zakończeniu wy-
konywania zadania; w szczególności kontrola win-
na stwierdzić czy zamierzone cele zostały osiągnię-
te oraz czy dotacja została wydatkowana zgodnie  
z umową. 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się pisemny 
protokół. 

§ 20 

1. Nadzór nad wykonywaniem umów na wykonywa-
nie zadań zleconych umową polega w szczególno-
ści na: 
– prowadzeniu dokumentacji umożliwiającej kon-

trolę kosztów zadania; 
– sprawdzeniu stanu realizacji zadania; 
– prawidłowości wykorzystania dotacji; 
– ocenę czy założony cel został osiągnięty. 

§ 21 

1. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest 
do jej rozliczenia pod względem rzeczowym i finan-
sowym poprzez złożenie sprawozdania według 
wzoru określonego załącznikiem nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

2. Sprawozdanie rzeczowe winno zawierać opis wy-
konanego zadania i osiągniętych celów; 

7. Sprawozdanie finansowe obejmuje rozliczenie księ-
gowe kwoty dotacji oraz przedłożenie oryginałów 
lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
dokumentów finansowych w rozumieniu ustawy  
o rachunkowości. 

4. Rozliczenie zadania winno nastąpić w terminie  
70 dni od daty zakończenia jego realizacji,  jednak-
że nie później niż do 20 grudnia roku realizacji za-
dania. 

5. Podmiot realizujący zadania zobowiązany jest do 
prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej w za-
kresie wykorzystania kwoty dotacji. 

§ 22 

1. Sprawozdanie podmiotu wraz z rozliczeniem dotacji 
z wykonania zadania podlega zatwierdzeniu przez 
Prezydenta w terminie 7 dni od daty jego złożenia. 
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2. Prezydent odmówi zatwierdzenia sprawozdania, 
jeżeli: 
a. dotacja została wykorzystana niezgodnie z prze-

znaczeniem; 
b. zadanie nie zostało zrealizowane w terminie; 
c. dokumenty finansowe przedłożone do sprawoz-

dania nie spełniają wymogów określonych prze-
pisami ustawy o rachunkowości. 

§ 27 

1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub nienale-
żytego jej wykonania dotacja podlega zwrotowi w 
całości. 

2. Podmiot zobowiązany jest do zwrotu dotacji lub jej 
części w terminie 7 dni od daty niezatwierdzenia 
sprawozdania przez Prezydenta bez odrębnego we-
zwania.  

7. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w 
ust. 2 od kwoty podlegającej zwrotowi będą nali-
czane odsetki ustawowe. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 25 

Uchyla się:  
1. Uchwałę nr LI/255/05 Rady Miejskiej w Lubinie  

z dnia  11 stycznia 2005r. w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu 
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania 
zadań zleconych podmiotom nienależącym do sek-
tora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku. 

§ 26 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI
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Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad  
Mie skie  w Lubinie z ania 27 czerwca 
2006 r. (poz. 2589) 
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Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad  
Mie skie  w Lubinie z ania 27 czerwca 
2006 r. (poz. 2589) 
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Załlcznik nr   ao uchwałd Raad  
Mie skie  w Lubinie z ania 27 czerwca 
2006 r. (poz. 2589) 
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2590 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie przekształcenia samoaziełnepo „Pubłicznepo Zakłaau Lecznictwa 
Ambułatord nepo" w Strzełinie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 76 i art. 47 ustawy 
z dnia 70 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

1. Dokonuje się przekształcenia samodzielnego „Pu-
blicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego”  
w Strzelinie zwanego dalej Zakładem, polegającego 
na częściowej likwidacji świadczeń zdrowotnych  
w zakresie stomatologicznej opieki zdrowotnej. 

2. Likwidacja świadczeń zdrowotnych, wymienionych 
w ust. 1 następuje poprzez likwidację niżej wymie-
nionych komórek organizacyjnych Zakładu, tj.: 
– poradni stomatologicznej w Białym Kościele, 
– gabinetu stomatologicznego młodzieży szkolnej 

w Strzelinie przy ulicy Jana Pawła II 27, 
– gabinetu stomatologicznego młodzieży szkolnej 

w Strzelinie przy ulicy Pl. 1 Maja 10. 
7. Termin zakończenia działalności medycznej poradni 

i gabinetów wymienionych w ust.2 ustala się na 
dzień 71 października 2006 roku. 

§ 2 

Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowot-
nych, określonych w § 1 ust. 2 tiret 1, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności oraz zmiany warunków 
udzielania i jakości, zostanie zapewnione przez  

Indywidualną Praktykę Stomatologiczną prowadzona 
przez lek. stom. Stanisławę Gębską-Junozovską  
w Wiejskim łśrodku Zdrowia w Białym Kościele, na-
tomiast świadczenia zdrowotne określone w § 1  
ust. 2 tiret 2 i 7 zapewnione zostaną przez „Publiczny 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego” w Strzelinie,  
ul. Mickiewicza 20. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i gminy Strzelin. 

§ 4 

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

WIC PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
ZDZISLAW RATAJ 

 
 
 
 
 

2591 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie statutu Mie skiepo Ośroaka Pomocd Społeczne  w Karpaczu 

 Na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 70 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 
poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 719) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, iż 
Statut Miejskiego łśrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia oprłne 

§ 1 

1. Miejski łśrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu, 
zwany dalej łśrodkiem, jest jednostką organizacyj-

ną Miasta Karpacza, powołaną uchwałą nr XI/60/90 
Miejskiej Rady Narodowej w Karpaczu z dnia  
24 kwietnia 1990 r. 

2. łśrodek jest jednostką budżetową. 
7. łśrodek nie posiada osobowości prawnej. 
4. Siedzibą łśrodka jest miasto Karpacz. 
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§ 2 

Terenem działania łśrodka jest miasto Karpacz. 

§ 7 

łśrodek działa na podstawie obowiązujących jednost-
kę przepisów prawa, a w szczególności ustawy o po-
mocy społecznej, ustawy publicznych o finansach 
publicznych oraz niniejszego statutu. 

§ 4 

łśrodek prowadzi gospodarkę finansową na podsta-
wie rocznego planu dochodów i wydatków objętych 
budżetem Miasta. 

R o z d z i a ł  II 

Cełe i zaaania 

§ 5 

Przedmiotem działania łśrodka jest organizowanie, 
koordynowanie i wykonywanie zadań pomocy spo-
łecznej określonych w przepisach prawa jako: 
a) zadania własne gminy, 
b) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzą-

dowej realizowanych przez gminę, 
c) zadania wynikające z rządowych programów  

w zakresie pomocy społecznej lub innych ustaw 
mających na celu ochronę poziomu życia, po za-
pewnieniu odpowiednich środków finansowych na 
ich realizację. 

R o z d z i a ł  III 

Orpanizac a Ośroaka 

§ 6 

1. Kierownik łśrodka kieruje działalnością łśrodka i 
reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwią-
zuje Burmistrz Karpacza. 

7. Pracowników łśrodka zatrudnia, zwalnia i awansu-
je kierownik. 

§ 7 

1. Kierownik łśrodka wydaje decyzje administracyjne 
w zakresie zadań zleconych i zadań własnych gmi-

ny na podstawie upoważnienia Burmistrza Karpa-
cza. 

2. Na wniosek Kierownika łśrodka upoważnienie do 
wydawania decyzji może być udzielone innej oso-
bie. 

§ 8 

1. Kierownik realizuje zadania łśrodka przy pomocy 
głównego księgowego. 

2. łrganizację wewnętrzną łśrodka określa Regula-
min łrganizacyjny łśrodka opracowany przez kie-
rownika, a zatwierdzony przez Burmistrza Karpa-
cza. 

§ 9 

Nadzór nad działalnością łśrodka sprawuje stosownie 
do odrębnych przepisów Wojewoda Dolnośląski oraz 
Burmistrz Karpacza. 

§ 10 

Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie 
obowiązującym dla jego uchwalenia. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr VII/71/07 Rady Miejskiej w Kar-
paczu z dnia 28 stycznia 2007 r. w sprawie zatwier-
dzenia Statutu Miejskiego łśrodka Pomocy Społecznej 
w Karpaczu. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpa-
cza.  

§ 17 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17717  – Poz. 2592 
 

2592 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie ustałenia repułaminu okreśła lcepo wdsokośR oraz warunki 
przdznawania aoaatkrw ao wdnaproazenia, zasaa obłiczania wdnaproazenia 
za poazind ponaawdmiarowe i zastępstwa aoraźne ała nauczdciełi zatrua-
                        niondch w płacrwkach oświatowdch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 70 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra  dukacji Narodowej i Sportu z dnia 71 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-nagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Lądku Zdroju 
uchwala, co następuje: 

 

Repułamin okreśła lcd wdsokośR oraz warunki przdznawania aoaatkrw ao wdnaproazenia 

 
R ł Z D Z I A Ł  I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego: 
1) Wysokość stawek oraz warunki przyznawania do-

datku: 
a) za wysługę lat, 
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnego, 
d) za warunki pracy. 

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny za-
stępstw doraźnych. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) karcie – rozumie się przez to ustawę z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

2) „rozporzlazeniu” – rozumie się przez to rozporzą-
dzeniu M NiS z dnia 71 stycznia 2005 r. w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

7) „płacrwce oświatowe ” – rozumie się przez to 
szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, li-
ceum ogólnokształcące, 

4) „nauczdciełach” – rozumie się przez to nauczycieli  
i pracowników pedagogicznych zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolu, 

5) „zwilzkach zawoaowdch” – rozumie się przez to 
Związek Nauczycielstwa Polskiego zrzeszający na-
uczycieli działający na terenie placówki, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój. 

6) MENiS – Ministerstwo  dukacji Narodowej i Spor-
tu. 

R ł Z D Z I A Ł  II 

Wdnaproazenie zasaanicze 

§ 7 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli określa rozporządzenie M NiS z dnia  
71 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra-
cę w dniu wolnym od pracy. 

R ł Z D Z I A Ł  III 

Doaatek za wdsłupę łat 

§ 4 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z art. 77 ust. 1 KN. 

§ 5 

Wysokość dodatku za wysługę lat ustala się odpo-
wiednio do okresu zatrudnienia. 

§ 6 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat,  
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych 
poczynając od czwartego roku pracy, z tym że doda-
tek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

§ 7 

Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat stosu-
je się zasady i normy wymienione w § 7 rozporządze-
nia. 

§ 8 

Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) Począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-

rzowego następującego po miesiącu, w którym na-
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uczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej staw-
ki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

2) Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 pkt 1 i 2). 
7) Za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 

dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy, 
za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego. 

§ 9 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymia-
rze zajęć przysługuje dodatek za wysługę lat pro-
porcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymia-
rze godzin w kilku placówkach oświatowych Gminy 
Lądek Zdrój dodatek za wysługę lat sumuje się do 
wysokości jednego etatu. 

§ 10 

Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrek-
tor, a dla dyrektorów Burmistrz Lądka Zdroju. 

§ 11 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się „z góry” w termi-
nach wypłat wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 11). 

R ł Z D Z I A Ł  IV 

Doaatek funkcd nd 

§ 12 

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są na-
uczyciele, którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, 
2) wychowawstwo klasy, 
7) sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

§ 17 

Nauczycielom wymienionym w § 12 przysługuje doda-
tek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej 
tabeli: 
 
 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie  
w zł oa ao 

1. Dyrektor szkoły 550 1 200 
2. Wicedyrektor szkoły 550 800 
7. Dyrektor przedszkola 750 800 

4. 
Nauczyciel wychowawca  
w szkole i przedszkolu 

50 90 

5. 

Nauczyciel – opiekun stażu  
(za 1 osobę) 
• nauczyciela stażysty 
• nauczyciela kontraktowego 

 
 

110 
70 

§ 14 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora pla-
cówki oświatowej ustala Burmistrz Lądka Zdroju  
w granicach stawek określonych w tabeli. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrek-
tora szkoły ustala dyrektor placówki. 

7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także 
nauczycielom, którzy wykonują obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie co najmniej jeden miesiąc. 

§ 15 

Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego dla dy-
rektora szkoły bierze się pod uwagę: 
1) wielkość placówki: liczbę uczniów i oddziałów 
2) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi, 
7) ilość i stan techniczny administrowanych obiektów, 
4) zakres prac administracyjno-finansowo-księgowych 

wykonywanych przez placówkę oświatową, 
5) prawidłową organizację pracy, poprawność pod 

względem formalnoprawnym podejmowanych de-
cyzji oraz ich zasadność, 

6) prawidłową politykę kadrową, 
7) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadze-

niem placówki oświatowej, 
8) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

i kontroli wewnętrznej, 
9) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, 

rozwoju oraz osiągnięć placówki oświatowej, ter-
minowość i rzetelność wykonywanych zadań. 

§ 16 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów pla-
cówek oświatowych ustala się 2 razy w roku, w mie-
siącach następnych po zakończeniu semestru na okres 
6 miesięcy biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 15. 

§ 17 

Nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo 
klasy, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej  
w załączonej w tabeli. 

§ 18 

Środki finansowe w jednostce oświatowej na dodatek 
za wychowawstwo tworzy się mnożąc liczbę oddzia-
łów przez średnią stawkę wyliczoną z kwot podanych 
w tabeli. 

§ 19 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości usta-
lonej w załączonej tabeli. 

2. Dodatek przysługuje za każdego nauczyciela odby-
wającego staż. 

§ 20 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w § 11, powstaje od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nastąpiło po-
wierzenie stanowiska kierowniczego, wychowaw-
stwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 20 ust. 1). 
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2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 21 

W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków 
funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie. 

§ 22 

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 22). 

R ł Z D Z I A Ł  V 

Doaatek motdwacd nd 

§ 27 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 KN nauczycielowi może 
być przyznany dodatek motywacyjny. 

§ 24 

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-
lowi wyróżniającemu się osiągnięciami w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. 

§ 25 

1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden 
etat nauczycielski stanowi 5% stawki wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posia-
dającego stopień naukowy doktora lub doktora ha-
bilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym ujętej w tabeli zaszere-
gowania stanowiącej załącznik do rozporządzenie 
M NiS z dnia 71 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

2. Jeden etat nauczycielski (do zastosowania  
w ust. 1) otrzymuje się dzieląc liczbę godzin lekcyj-
nych na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe zatwier-
dzone w arkuszu „łrganizacja roku szkolnego...” 
przez obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela. 

§ 26 

1. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego 
dla nauczyciela wynosi 70 zł do 200 zł. 

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 26 ust. 2). 

7. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło przyznanie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 26 ust. 7). 

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
7)w okresie, za który nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze, 
4)po otrzymania kary dyscyplinarnej na podst. 

ustawy Karta Nauczyciela, bądź Kodeks Pracy. 

§ 27 

Dodatek motywacyjny może być przyznawany jest na 
okres jednego roku szkolnego, nie krócej jednak niż na 
7 miesiące. 

§ 28 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli, w granicach posiadanych środków finan-
sowych, ustala dyrektor placówki oświatowej po za-
sięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 28). 

§ 29 

Dyrektorom szkół, przedszkola może być przyznany 
dodatek motywacyjny w wysokości do 600 zł w za-
leżności od osiągnięć w zakresie kształcenia, wycho-
wania i opieki, jakości sprawowania nadzoru pedago-
gicznego oraz poziomu zarządzania podległą placówką. 

§ 70 

Wysokość środków finansowych na dodatki motywa-
cyjne dla dyrektorów placówek oświatowych wynosi 
20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów. 

§ 71 

Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Bur-
mistrz Lądka Zdroju na czas określony nie krótszy niż 
7 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

§ 72 

Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów są wyniki pracy w zakresie nadzoru i kie-
rowania, a w szczególności: 
1) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi 

oraz gospodarowanie mieniem, w tym: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i racjonal-

nego planowania wydatków, 
b) prowadzenie prawidłowej dokumentacji szkoły, 
c) terminowego przedkładanie planów finansowych 

i sprawozdań, 
d) pozyskiwanie darczyńców oraz środków poza-

budżetowych i ich prawidłowego wykorzystania, 
e) unowocześnianie bazy i wyposażenia szkoły, 

2) właściwe kierowanie procesami opiekuńczymi, dy-
daktycznymi i wychowawczymi, w tym: 
a) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych, 
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b) planowanie perspektywicznego rozwoju szkoły, 
c) wykonywanie innych czynności wynikających  

z zadań statutowych szkoły, 
d) wprowadzanie innowacji, eksperymentów peda-

gogicznych i programów, 
e) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, 
f) motywowanie pracowników poprzez wniosko-

wanie o przyznawanie im nagród i odznaczeń, 
g) realizowanie zadań placówki poprzez wprowa-

dzanie programów autorskich, 
h) organizowanie imprez przynoszących szkole po-

pularność w środowisku i ewentualne korzyści 
materialne. 

i) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze. 

j) organizację czasu wolnego (bezpłatne zajęcia 
pozalekcyjne, imprezy integracyjne). 

7) prowadzenie spraw pracowniczych oraz organizacji 
pracy szkoły, w tym: 
a) utrzymywanie budynków szkoły oraz należących 

do nich terenów w należytym stanie, 
b) biegła znajomość prawa oświatowego i prawa 

pracy, 
c) sprawne, zgodne ze statutem kierowanie pla-

cówką, 
d) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, ak-

tywność zawodowa nauczycieli (kształcenie, do-
skonalenie, udział w pracach na rzecz środowi-
ska), 

e) współpracę z Radą Rodziców i środowiskiem lo-
kalnym, 

f) opracowanie rzetelnego i realnego planu organi-
zacyjnego, odpowiadające potrzebom szkoły, 

g) dbanie o dobrą atmosferę pracy w szkole i prze-
strzeganie zasad współżycia społecznego, 

h) działanie na rzecz środowiska lokalnego oraz 
prawidłowa współpraca z organem prowadzą-
cym, 

i) umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 
j) przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicz-

nych, 
k) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
l) organizowanie imprez przynoszących szkole po-

pularność w środowisku i ewentualne korzyści 
materialne, 

m) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

§ 77 

1. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

2. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło przyznanie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 77 ust. 1 i 2). 
7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 

1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
7) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze, 
4) otrzymania kary porządkowej. 

§ 74 

Dodatku motywacyjnego nie przyznaje/odbiera się 
nauczycielowi, który dopuścił się uchybienia godności 
zawodu nauczycielskiego. 

§ 75 

ł przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego 
nauczyciel powiadamiany jest przez dyrektora placów-
ki, a dyrektor przez Burmistrza Lądka Zdroju na piśmie. 

R ł Z D Z I A Ł  VI 

Doaatki za warunki pracd 

§ 76 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę 
przeprowadzoną w trudnych warunkach, określo-
nych w § 8 i 9 rozporządzenia, gdy: 
1) prowadzą nauczania indywidualne dzieci zakwa-

lifikowanych do kształcenia specjalnego –  
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadni-
czego, 

2) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 
w stopniu głębokim – wysokości do 10% wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

7) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w klasie, do której uczęszcza 
co najmniej jedno dziecko z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim realizujące oddzielny 
program przysługuje dodatek w wysokości 10% 
uposażenia zasadniczego; 

2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w odpowiedniej części proporcjonalnie do wymiaru 
zatrudnienia w tych warunkach. 

§ 77 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do 
dodatku z każdego tytułu. 

§ 78 

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 78). 

R ł Z D Z I A Ł  VII 

Wdnaproazenia za poazind ponaawdmiarowe oraz za 
poazind zastępstw aoraźndch 

§ 79 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych za-
stępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 75 
ust. 7 KN. 

§ 40 

Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje 
wynagrodzenie, należy rozumieć każdą przydzieloną 
nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych po-wyżej obowiązkowe-
go wymiaru godzin przydzieloną w arkuszu organiza-
cyjnym szkoły. 
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§ 41 

W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącz-
nie koniecznością realizacji programu nauczania lub 
zapewnienia opieki w placówkach oświatowych na-
uczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy  
w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną 
specjalnością, których liczba nie może przekroczyć  
1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby go-
dzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za 
jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 
1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć. 

§ 42 

Kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do lat 4 
oraz nauczycieli odbywających staż będący warunkiem 
uzyskania wyższego stopnia zawodowego, nie wolno 
zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich 
zgody. 

§ 47 

1. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę po-
nadwymiarową oraz za godzinę zastępstw doraź-
nych ustala się według stawki osobistego zaszere-
gowania, z uwzględnieniem dodatków za warunki 
pracy. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

7. Za godziny ponadwymiarowe przypadające  
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich reali-
zować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
w szczególności w związku z: 
1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdu dzieci na wycieczki dydaktyczne jedno-

dniowe, zawody lub imprezy, 
7) choroby ucznia nauczanego indywidualnie, w 

pierwszym dniu choroby ucznia, jeśli fakt ten nie 
został zgłoszony najpóźniej w dniu choroby 
ucznia, 

4) rekolekcji, 
5) poleceniem służbowym, 
6) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, 
7) udziału nauczyciela w pracach komisji konkur-

sowej z zajęć edukacyjnych, 
8) Dnia  dukacji Narodowej, 
9) wyjazdu służbowego nauczyciela pełniącego 

funkcję prezesa łddziału ZNP w Lądku Zdr. 
przysługuje wynagrodzenie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 47 ust. 2 i 7). 

§ 44 

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w któ-

rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku 
tygodnia, za podstawę ustale-nia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar 
zajęć określony w art. 42 KN, pomniejszony o 1/5 lub 
1/4 tego wymiaru, gdy dla nauczyciela ustalono czte-
rodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pra-cy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu 
nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym szkoły. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 44). 

§ 45 

1. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opie-
kuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy na-
uczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.  
W przypadku niemożności udzielania dnia wolnego, 
nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie  
w wysokości stawki osobistego zaszeregowania, za 
godziny faktycznie przepracowane. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje się 
mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16  
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 46 

Dyrektorowi szkoły nie przysługuje prawo do wyna-
grodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw 
doraźnych. 

§ 47 

Przydzielenie godzin doraźnych zastępstw powinno 
zapewnić realizację programu nauczania. 

§ 48 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw doraźnych przysługuje za czas faktycznie 
przepracowany i wypłaca miesięcznie „z dołu”. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-27/77/06 z dnia 18 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 48). 

R ł Z D Z I A Ł  VIII 

Przdznawanie naprra ała nauczdciełi 

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postano-
wieniami art. 49 ust. 1 pkt 1 KN. 

§ 49 

Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli pla-
nuje dyrektor w rocznym planie finansowym placówki 
oświatowej, z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

Burmistrza Miasta. 
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§ 50 

Ustala się następujące rodzaje nagród: 
1) nagrodę Burmistrza Lądka Zdroju, 
2) nagrodę dyrektora. 

§ 51 

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród 
określa uchwała nr XXXI/745/04 Rady Miejskiej  
w Lądku Zdroju z dnia 70 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie 
Lądek Zdrój. 

R ł Z D Z I A Ł  IX 

Postanowienia końcowe 

§ 52 

1. Zmianę treści regulaminu, o którym mowa w § 1, 
dokonuje się w trybie przewidzianym dla ich usta-
lenia. 

2. W przypadku zmiany rozporządzenia nowe zasady 
wynagrodzenia, o których mowa w § 7, ulegają 
zmianie w terminie przewidzianym w rozporządze-
niu zmieniającym. 

§ 57 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 54 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. do 71 grudnia 2007 r. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie naaania statutu Urzęaowi Miasta i Gmind w Llaku Zaro u 

 Na podstawie art. 278 ust. 7 ustawy z dnia 70 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
oraz na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 2) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Miejska w Lądku Zdroju 
uchwala, co następuje: 

 
 

Nadaje się  niniejszy Statut Urzędowi Miasta i Gminy w Lądku Zdroju: 
 

STATUT 
URZSDU MIASTA I GMINY W LĄDKU ZDROJU 

 
 

§ 1 

Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju jest gminną 
jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

§ 2 

1. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju 
jest ratusz mieszczący się w Lądku Zdroju przy ul. 
Rynek 71. 

2. Działalność niektórych komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy prowadzona jest także poza 
siedzibą główną  określoną w  ust. 1, w następują-
cych miejscach: 
a) Gminne Centrum Informacji – w lokalu przy  

ul. Strażackiej 2 w Lądku Zdroju, 
b) Referat łświaty – w lokalu położonym w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju, przy ul. Ko-
ścielnej 71, 

c) Straż Miejska – w lokalu przy ul. Wiejskiej 57  
w Lądku Zdroju.  

§ 7 

1. Przedmiotem działalności Urzędu Miasta i Gminy 
jest wykonywanie zadań z zakresu administracji 
publicznej na rzecz społeczności lokalnej oraz in-
nych klientów.  

2. Urząd obsługuje klientów zewnętrznych i we-
wnętrznych, kierując się przepisami prawa i polity-
ką  jakości, określoną przez burmistrza.   

7. Urząd realizuje następujące zadania Gminy: 
a) własne – określane  ustawami, statutem gminy, 

uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza, 
b) zlecone ustawami z zakresu administracji rzą-

dowej, 
c) przejęte na podstawie porozumień  od organów  

administracji rządowej, a także innych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

§ 4 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 
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1) praworządności, 
2) służebności wobec społeczności lokalnej, 
7) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 
4) jednoosobowego kierownictwa, 
5) kontroli wewnętrznej, 
6) podziału zadań, 
7) wzajemnego współdziałania, 
8) podnoszenia jakości świadczonych usług. 

§ 6 

1. Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy jest burmistrz, 
pochodzący z wyboru na podstawie ustaw. 

2. Burmistrz realizuje uprawnienia zwierzchnika służ-
bowego w stosunku do pracowników urzędu oraz 
kierowników  jednostek organizacyjnych gminy,  
z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

7. Kierowanie urzędem obejmuje podejmowanie dzia-
łań przewidzianych ustawą o pracownikach samo-
rządowych, kodeksem pracy i innymi przepisami. 

§ 7 

łrganizację i zasady działania Urzędu Miasta i Gminy 
w Lądku Zdroju oraz zakresy spraw załatwianych 

przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędu okre-
śla Regulamin łrganizacyjny Urzędu Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój, nadany przez burmistrza w formie zarzą-
dzenia. 

§ 8 

Zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się  
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju 

§ 10 

Uchwała w chodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie repułaminu okreśła lcepo wdsokośR stawek aoaatkrw oraz 
szczeprłowe warunki ich przdznawania, sposrb obłiczania wdnaproazenia za 
poazind ponaawdmiarowe oraz za poazind aoraźndch zastępstw ała nauczd-
ciełi zatruaniondch w szkołach i płacrwkach prowaazondch przez Gminę 
                                       Miłicz na rok 2006. 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 70 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. 
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Miliczu uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek dodatków i szczegółowe 
warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obli-
czania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Milicz. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwala bez bliższego określenia 
jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 118, poz. 1112 z póź-
niejszymi zmianami), 

2) rozporządzeniu – należy przez nie rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra  dukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 71 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. 
U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami). 

§ 7 

1. Składniki wynagrodzenia nauczyciela określa  
art. 70 ust. 1 ustawy. 

2. Wysokość stawek wynagrodzeń zasadniczych dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Milicz określa załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.  
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Wdnaproazenie za poazind ponaawdmiarowe 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe 
warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdro-
wia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, usta-
lonego dla rodzaju zająć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych nauczyciela  
w przypadku nauczyciela przedmiotów o jednako-
wym wymiarze godzin lub przez miesięczną liczbę 
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego 
dla nauczyciela w przypadku nauczyciela przedmio-
tów o różnym wymiarze godzin. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraź-
nego ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążli-
we warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla 
zdrowia, jeżeli praca na zastępstwie odbywa się w 
takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zająć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nad-wymiarowych nauczyciela, o ile zastępstwo 
prowadzone jest zgodnie z kwalifikacjami nauczy-
ciela. W przypadku gdy zastępstwo doraźne pro-
wadzone jest niezgodnie z kwalifikacja-mi nauczy-
ciela stawkę wynagrodzenia zasadniczego o której 
mowa w zdaniu pierwszym dzieli się przez mie-
sięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć usta-
lonego dla nauczyciela prowadzącego zastępstwo. 

7. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzy-
skuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być jednak-że większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organiza-
cyjnym. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-2/411/06 z dnia 7 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 4). 

Doaatek motdwacd nd 

§ 5 

1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny 
po przepracowaniu w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Milicz co najmniej okresu sześciu miesięcy. 

2. Nauczyciel, w tym dyrektor szkoły, może otrzymać 
dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych 
wyników pracy, a w szczególności za: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-

kuńcze, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, osiągnięć dodaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów oraz sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami,  

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

2) wysoką jakość świadczonej pracy, w tym zwią-
zanej z powierzonym stanowiskiem kierowni-
czym, z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  
a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicz-

nego, 
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach ze-

społu przedmiotowego lub z własnej inicja-
tywy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
f) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające 

ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy, 
g) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

h) wprowadzanie innowacji w organizacji pla-
cówki w zakresie zadań dydaktycznych pod-
noszących jakość pracy szkoły, 

i) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej, 

j) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

k) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

l) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
7) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 7 usta-
wy, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych,  
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 
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d) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw 
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły  
w środowisku lokalnym, 

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

§ 6 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne wynosi: 
1) dla nauczycieli – w skali jednego miesiąca – 

równowartość iloczynu liczby uczniów lub wy-
chowanków danej szkoły i liczby 4 wyrażaną  
w złotych, 

2) dla nauczycieli doradców metodycznych do 
70% pobieranego przez nich wynagrodzenia za-
sadniczego, 

7) dla dyrektorów szkół do 70% pobieranego przez 
nich wynagrodzenia zasadniczego.  

4) dla pozostałych stanowisk kierowniczych do 
70% pobieranego przez nich wynagrodzenia za-
sadniczego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bur-
mistrz Gminy Milicz może podwyższyć wysokość 
dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 1 
pkt 7, ponad kwotę określoną w ust. 1 pkt 7. 

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 7 miesiące i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny w wysokości do 70% wynagro-
dzenia zasadniczego z zastrzeżeniem określonym  
w ust. 2. 

Doaatki funkcd ne 

§ 7 

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są na-
uczyciele wskazani § 5 rozporządzenia. 

§ 8 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora przedszkola lub szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko wicedyrektora 
szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie szkoły oraz dla nauczycieli, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia ustala dy-
rektor szkoły 

§ 9 

1. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie 
funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości 80 złotych. 

2. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie 
funkcji doradcy metodycznego przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości 100 złotych. 

7. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie 
funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyj-
ny: 
1) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczy-

ciela stażysty w wysokości 100 złotych, 
2) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczy-

ciela kontraktowego w wysokości 50 złotych. 

§ 10 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków funkcyjnych, dodatki sumują się. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w 
którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie na-
stąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków lub sprawowania 
funkcji, do których jest przypisany ten dodatek,  
a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków lub spra-
wowania funkcji nastąpiło od pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia. 

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po 7 miesiącach zastępstwa. 

Doaatki za truane warunki pracd 

§ 11 

1. Wykaz warunków trudnych stanowiących podsta-
wę do otrzymania dodatku za pracę w warunkach 
trudnych określa § 8 rozporządzenia. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa 
w ust. 1, przysługuje w wysokości 5% wynagro-
dzenia zasadniczego, 

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje  
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych 
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin. 

§ 12 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje  
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chy-
ba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz  
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wy-
płaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel 
realizuje w trudnych warunkach tylko część obo-
wiązującego wymiaru lub, jeżeli jest zatrudniony  
w niepełnym wymiarze zajęć. 

7. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za 
każdą efektywnie przepracowaną w takich warun-
kach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione  
w ust. 1. 

4. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-
dycznego, zatrudnieni w szkołach (placówkach), za 
pracę, w których przysługuje dodatek za trudne 
warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar 
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godzin w takich warunkach, otrzymują ten dodatek 
w takiej części, w jakiej realizowany przez nich 
wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego 
w tej szkole (placówce) wymiaru godzin zajęć. 

5. W razie zbiegu prawa do dodatku za różne trudne 
warunki pracy, dodatki sumują się. 

Doaatki za ucilżłiwe warunki pracd 

§ 17 

1. Nauczycielom i wychowawcom z tytułu pracy  
w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek  
w wysokości ustalonej za trudne warunki pracy 
zwiększony o 15% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w 
ust. 1, w okresie niewykonywania pracy, za który 
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szcze-
gólny stanowi inaczej. 

7. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołach (placówkach), przysługuje do-
datek za uciążliwe warunki pracy na zasadach 
określonych w ust. 1, z tym że do czasu pracy, od 
którego uzależnione jest prawo do tego dodatku, 
wlicza się również faktycznie odbyte przez nauczy-
cieli godziny hospitacji oraz godziny instruktażu  
i kontroli realizacji zadań dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych wykonywanych w uciąż-
liwych warunkach pracy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.09112/411/06 z dnia 7 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 17 ust. 7 we 
fragmencie: „z tym że do czasu pracy, od którego 
uzależnione jest prawo do tego dodatku, wlicza się 
również faktycznie odbyte przez nauczycieli godzi-
ny hospitacji oraz godziny instruktażu i kontroli re-
alizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych wykonywanych w uciążliwych wa-
runkach pracy”). 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do obydwu dodatków.  

Szczeprłowe zasaad przdznawania i wdpłacania  
nauczdciełskiepo aoaatku mieszkaniowepo 

§ 14 

1. Nauczycielom, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 7 
ustawy, przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości 
uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany 
co miesiąc w wysokości: 
1) 74 zł – dla 1 7 osób, 
2) 51 zł – dla 4 i więcej osób. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie. 

§ 15 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy,  
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
7) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-

lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;  
w przypadku jednak gdy z nauczycielem powoła-
nym do służby zawarta była umowa o pracę na 
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż 
do końca okresu, na który umowa ta została zawar-
ta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzia-
nego w odrębnych przepisach. 

§ 16 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela  
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczy-
cieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem 
§ 14 ust. 7. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,  
a dyrektorowi szkoły – Burmistrz Gminy Milicz. 

§ 17 

Traci moc uchwała nr XXX/242/05 Rady Miejskiej  
w Miliczu z dnia 70 czerwca 2005 r. w sprawie regu-
laminu określającego wysokość stawek dodatków oraz 
szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obli-
czania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Milicz na rok 2005. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Milicz. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r.  
 
 

PRZ WłDNICZDCI RADI 
 

EDWARD RYBKA 
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Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad Mie skie  
w Miłiczu z ania 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2594) 

 
 
 
 

Tabeła stawek wdnaproazenia zasaaniczepo nauczdciełi w zł. 
 
 

Posiadane kwalifikacje Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
Stopień naukowy doktora lub doktora habili-
towanego, tytuł zawodowy magistra z przy-
gotowaniem pedagogicznym 

1287 1446 1742 2090 

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowa-
nia pedagogicznego, tytuł zawodowy licen-
cjata (inżyniera) z przygotowaniem pedago-
gicznym 

1104 1240 1495 1797 

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium nauczycielskiego, na-
uczycielskiego kolegium języków obcych 

951 1070 1290 1549 

Pozostałe kwalifikacje 788 889 1072 1287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad Mie skie  
w Miłiczu z ania 29 czerwca 2006 r. 
(poz. 2594) 

 
 
 
 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 
 
 

                             Miesięcznie w złotych 
Lp. Stanowisko Wyszczególnienie 

Dyrektorzy: Kwota w zł. 
a. Gimnazjum we Wróblińcu 

Szkoły Podstawowej w Dunkowej 
Szkoły Podstawowej w Czatkowicach 
Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku 

500 

b. Gimnazjum w Sułowie 
Szkoły Podstawowej w Sułowie 
Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim 
Przedszkola Samorządowego w Miliczu  

600 

c. Gimnazjum w Miliczu 800 

1 

d. Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu 900 
widełki w zł  

od do 
2 Wicedyrektorzy szkół wszystkich typów 200 400 
7 Pozostałe stanowiska kierownicze 100 700 
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2595 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasaa i trdbu umarzania oraz uaziełania ułp w spłacaniu wierzd-
tełności Gminie Twaraoprra i  e   eanostek orpanizacd ndch z tdtułu nałeżno-
ści pieniężndch, ao ktrrdch nie stosu e się przepisrw ustawd Oradnac a 
                                              poaatkowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
70 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wierzytelności Gminy Twardogóra oraz jej jednostek 
organizacyjnych gminy mogą zostać: 
a) umorzone w całości lub części, 
b) spłata rozłożona na raty, 
c) termin spłaty należności może zostać odroczony. 

§ 2 

Ilekroć w mniejszej uchwale jest mowa o : 
1) aecdz i – rozumie się przez to oświadczenie woli 

złożone w formie pisemnej uprawnionego organu 
do udzielania ulg i dokonywania umorzeń, 

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

7) minimałndm wdnaproazeniu – rozumie się przez to 
kwotę minimalnego wynagrodzenia ogłoszoną przez 
Radę Ministrów, 

4) wierzdciełu – rozumie się przez to Gminę Twardo-
góra i jej jednostki organizacyjne, 

5) wierzdtełności – rozumie się przez to należności 
główne przysługujące od jednego dłużnika wraz  
z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia na-
leżności (należności uboczne) według stanu na 
dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność 
główna została zapłacona i pozostały do zapłaty 
odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych. 

§ 7 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub 
w części z urzędu, jeżeli: 
1) nie można ustalić dłużnika, miejsca jego siedziby 

lub pobytu, 
2) dłużnik, będący osobą fizyczną zmarł nie pozo-

stawiając spadkobierców lub żadnego majątku, 
7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-

stępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym tej wie-
rzytelności nie uzyska się kwoty przewyższają-
cej koszty egzekucyjne, 

4) ściąganie wierzytelności zagraża jego egzysten-
cji, 

5) postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne, a dłużnik nie posiada żadnego majątku 

6) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończo-
nego postępowania upadłościowego lub likwida-
cyjnego. 

2. Umorzenie następuje z urzędu, a w przypadkach 
określonych w ust. 1 pkt 7 i 4, także na pisemny 
wniosek dłużnika. 

7. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelno-
ści, określa się termin zapłaty pozostałej części wie-
rzytelności. 

§ 4 

Do umorzenia wierzytelności uprawnieni są: 
1) W przypadku wierzytelności Gminy – Burmistrz 

Miasta i Gminy, 
2) W przypadku wierzytelności jednostek organizacyj-

nych Gminy Twardogóra: 
a) Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli war-

tość wierzytelności nie przekracza kwoty sta-
nowiącej jednokrotność minimalnego wynagro-
dzenia w skali roku, 

b) Burmistrz Miasta i Gminy – jeżeli wartość wie-
rzytelności nie przekracza kwoty stanowiącej 
dwukrotność minimalnego wynagrodzenia  
w skali roku. 

§ 5 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi i gospodarczymi można odroczyć termin za-
płaty należności lub rozłożyć należność na raty, bio-
rąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz 
uzasadniony interes wierzyciela. 

2. Wierzytelności, których termin zapłaty odroczono, 
lub które rozłożono na raty nie pobiera się odsetek 
za zwłokę za okres od podjęcia decyzji do upływu 
terminu zapłaty w nich zawartych. 

7. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo pełnej wy-
sokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do spła-
ty część wierzytelności staje się natychmiast wy-
magalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. 

4. łdroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty 
może wystąpić wyłącznie na wniosek dłużnika. 

§ 6 

Do rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty 
należności uprawnieni są: 
1) W przypadku wierzytelności Gminy – Burmistrz 

Miasta i Gminy, 
2) W przypadku wierzytelności jednostek organizacyj-

nych Gminy Twardogóra: 
a) Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli war-

tość wierzytelności nie przekracza kwoty sta-
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nowiącej trzykrotność minimalnego wynagro-
dzenia w skali roku, 

b) Burmistrz Miasta i Gminy – jeżeli wartość wie-
rzytelności przekracza kwotę, o której mowa  
w pkt 2a. 

§ 7 

1. Postępowanie w sprawie umorzenia wierzytelności, 
rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności 
wszczyna organ uprawniony, odpowiednio z urzędu 
lub na uzasadniony wniosek dłużnika. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b 
i § 6 pkt 2 lit. b, kierownik właściwej jednostki or-
ganizacyjnej, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy 
przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosek 
wraz z dokumentacją uzasadniającą zasadność 
umorzenia lub udzielenia ulg w spłacie wierzytelno-
ści celem podjęcia przez niego decyzji. 

§ 8 

1. Decyzje o umorzeniu wierzytelności, rozłożeniu na 
raty lub odroczeniu terminu zapłaty należności mo-
gą zostać cofnięte, jeżeli: 
1) dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty, 
2) wyjdzie na jaw, że dowody przedłożone przez 

dłużnika są fałszywe, bądź, że dłużnik wprowa-
dził organ w błąd, co do okoliczności, które sta-
nowiły podstawę wydania decyzji lub zawarcia 
umowy. 

§ 9 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zo-
bowiązani są raz do roku w terminie do 71 stycznia 

przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy informa-
cję o dokonanych umorzeniach, odroczeniach ter-
minów spłaty i rozłożeniach na raty wierzytelności 
za rok poprzedni. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do 
przedstawienia Radzie Miejskiej informacji o wyso-
kości umorzonych należności pieniężnych oraz in-
nych ulgach udzielonych na zasadach i w trybie 
określonych niniejszą uchwałą w rocznym spra-
wozdaniu z wykonania budżetu. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Twardogóra. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr XXIII/204/2000 Rady Miejskiej  
w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2000 roku  
w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg 
w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Gminy z tytułu należności pieniężnych. 

§ 12 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
STANISŁAW ADAMSKI 

 
 
 
 

2596 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORSBIE 

z dnia 70 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczeprłowdch warunkrw przdznawania i oapłatności za usłupi 
opiekuńcze oraz szczeprłowdch warunkrw częściowepo łub całkowitepo 
                zwołnienia oa opłat,  ak rrwnież trdbu ich pobierania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40, art.42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 597 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. łkreśla się szczegółowe warunki przyznawania 
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi –załącznik nr 1 do uchwały, 

2. łkreśla się szczegółowe warunki odpłatności za 
usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania –załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

§ 7 
Traci moc: 
1. Uchwała nr XXII/277/96 Rady Miejskiej w Szklar-

skiej Porębie z dnia 70 grudnia 1996 roku w spra-
wie wydatków na pomoc społeczną i zasad ich 
zwrotu. 

2. Uchwała nr XLIII/775/98 Pełniącego Funkcję Rady 
Miejskiej w Szklarskiej z dnia 18 marca 1998 r.  
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w sprawie zmiany uchwały nr XXII/277/96 Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 70 grudnia 
1996 roku w sprawie wydatków na pomoc spo-
łeczną i zasad ich zwrotu. 

7. Uchwała nr LII/774/98 Pełniącego Funkcję Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 czerwca 
1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/277/96 
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia  
70 grudnia 1996 roku w sprawie wydatków na 
pomoc społeczną i zasad ich zwrotu. 

 

§ 4 

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

 
PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
ANDRZEJ KUSZTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad Mie -
skie  w Szkłarskie  Porębie z  0 czerwca 
2006 r. (poz. 2596) 

 
 
 

Szczeprłowe warunki przdznawania usłup opiekuńczdch, w tdm spec ałistdczndch  
usłup opiekuńczdch 

 
 

1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb życiowych oraz umożliwiają zapewnienie kontaktu z otoczeniem zapobiega-
jąc w ten sposób wykluczeniu społecznemu osób wymagających opieki. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują mieszkańcowi Szklarskiej 
Poręby, w szczególności osobie: 
a) samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób dru-

gich, a jest jej pozbawiona, 
b) samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni zwani dalej zobowiązanymi, nie mogą takiej 
pomocy zapewnić z powodu: 
– niezamieszkiwania w miejscu pobytu osoby uprawnionej do usług, 
– świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, prowadzenia działal-

ności gospodarczej lub wykonywania innych czynności zarobkowych, choroby albo nie-
pełnosprawności osoby zobowiązanej. 

c) w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich, a rodzina wspólnie zamieszkująca z po-
wodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, pracy zawodowej nie może takiej 
pomocy zapewnić. 

7. Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 
wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, jej przed-
stawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, jak również z urzę-
du na wniosek pracownika socjalnego, w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domo-
wego oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Miejski łśrodek Pomocy Spo-
łecznej w formie decyzji administracyjnej zawierającej: 
– zakres usług, 
– ilość godzin ustaloną w porozumieniu z klientem, 
– wysokość odpłatności za świadczone usługi, 
oraz części składowe decyzji, uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. 

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskie-
go, określającego rodzaj schorzeń oraz zalecaną pielęgnację. 
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Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad Mie -
skie  w Szkłarskie  Porębie z  0 czerwca 
2006 r. (poz. 2596) 

 
 

Szczeprłowe warunki oapłatności za usłupi opiekuńcze, w tdm za spec ałistdczne usłupi  
opiekuńcze, oraz szczeprłowe warunki częściowepo łub całkowitepo zwołnienia oa opłat,  

 ak rrwnież trdb ich pobierania 
 
 
1. łsoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczo-

nych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę, w zależności od posiadanego dochodu miesięcz-
nego. 
łdpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi: 

 
Wysokość odpłatności obliczona w %  

od kosztu usługi 
Dochód na osobę wg normatywnego 

wskaźnika określonego w art. 8  
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej łsoba samotna łsoba w rodzinie 

Do 100% Bezpłatny Bezpłatny 
100% do 150% 5 15 
151% do 200% 10 20 
201% do 225% 15 70 
226% do 250% 20 40 
251% do 275% 25 50 
276% do 700% 70 60 
701% do 725% 75 70 
726% do 750% 40 80 
751% do 775% 60 90 
776% do 400% 80 100 
Powyżej 401% 100 100 

 
łdpłatność za usługi opiekuńcze wynosi: 
 

Wysokość odpłatności obliczona w %  
od kosztu usługi 

Dochód na osobę wg normatywnego 
wskaźnika określonego w art. 8  

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej łsoba samotna łsoba w rodzinie 
Do 100% Bezpłatny Bezpłatny 

100% do 150% 10 20 
151% do 200% 15 70 
201% do 225% 20 40 
226% do 250% 70 60 
251% do 275% 75 70 
276% do 700% 40 80 
701% do 725% 50 90 
726% do 750% 60 100 
751% do 775% 80 100 
776% do 400% 100 100 
Powyżej 401% 100 100 

 
2. łdpłatność naliczana jest z dołu zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług 

opiekuńczych faktycznie zrealizowanych. 
7. łdpłatność, o której mowa w pkt 1, pobierana jest od świadczeniobiorców przez osobę przez 

nich upoważnioną i przekazywana świadczeniodawcy usług, który pobrane kwoty przekazuje na 
konto Miejskiego łśrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

4. Miejski łśrodek Pomocy Społecznej kwotę wynikającą z miesięcznego zestawienia wpłat prze-
kazuje na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej. 

5. Godzinowy koszt usługi ustalany jest na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Miej-
skim łśrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie a instytucjami realizującymi bezpo-
średnio usługi opiekuńcze, wyłonionymi w drodze konkursu ofert. 

6. Zwalnia się całkowicie od opłat za usługi opiekuńcze osoby wymagające tego rodzaju pomocy, 
jeżeli dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 
usługi opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obcią-
żenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego łśrodka Pomocy 
Społecznej w Szklarskiej Porębie, na wniosek pracownika socjalnego, może zwolnić z odpłatno-
ści całkowicie lub częściowo zwłaszcza ze względu na: 
a. Udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higie-

niczne lub opłat za leczenie, zwłaszcza w przypadku osób samotnych lub przewlekle cho-
rych. 

b. Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 
ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo- 
-rehabilitacyjnych. 

c. Więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2597 

UCHWAŁA RADY MIEJSKEJ W SZKLARSKIEJ PORSBIE 

z dnia 70 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiand uchwałd nr XLVIII/5 5/06 Raad Mie skie  w Szkłarskie  
Porębie z ania  1 ma a 2006 r. w sprawie uaziełania aotac i na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie łub robotd buaowłane przd zabdtku wpisandm 
                                     ao re estru zabdtkrw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz.1568 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLVIII/575/06 Rady Miejskiej w Szklar-
skiej Porębie z dnia 71 maja 2006 r. w sprawie udzie-
lenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 
1. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Bur-

mistrz dokonuje wstępnego wyboru podmiotów, 
którym będą przyznane dotacje. 

2. Rada Miejska określa w uchwale budżetowej 
podmioty i wysokość środków przeznaczonych 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach znajdujących 
się na terenie miasta Szklarska Poręba.”. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega obwieszczeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. 
 
 
 
 
 
 

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
ANDRZEJ KUSZTAL 
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2598 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

w sprawie uchwałenia mie scowepo płanu zapospoaarowania przestrzennepo 
prłnocne  części zespołu urbanistdcznepo Złotniki we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXII/1841/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 
2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego 
Złotniki we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, 
poz.1748) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Ustałenia oprłne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki 
we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar, którego granice stanowią: ul. Kosmonautów, 
pas terenu po wschodniej stronie ul. Mieroszow-
skiej, ulice Małopolska, Miechowska, Przemyska, 
Rzeszowska i Wielkopolska oraz rów melioracyjny, 
jak na rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic obszarów wymagających przeprowadze-

nia scaleń i podziałów nieruchomości ze względu 
na brak takich obszarów; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej ze względu na 
brak takich obszarów; 

7) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji ze względu na brak takich ob-
szarów; 

4) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m2 ze względu na brak występowania ta-
kich obiektów; 

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

§ 2 

łkreślenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) mały dom mieszkalny – budynek wielorodzinny, 

zawierający najwyżej 2 klatki schodowe, z któ-
rych każda obsługuje nie więcej niż 9 mieszkań; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-
jąca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków i budowli niebędących liniami przesy-
łowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie 
dotyczy elementów obiektów budowlanych wy-
chodzących poza nią, które usytuowane są w ca-
łości poniżej poziomu terenu; 

7) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona 
na rysunku planu, określająca usytuowanie ze-
wnętrznej ściany budynku lub budowli; linia ta nie 

dotyczy elementów takich jak wykusze, balkony, 
gzymsy, okapy oraz takich, które usytuowane są 
w całości poniżej poziomu terenu; 

4) ogólny dostęp – dostęp bez żadnych ograniczeń 
podmiotowych, organizacyjnych i finansowych; 

5) przeznaczenie terenu – forma zagospodarowania 
lub działalności, które jako jedyne dopuszczone są 
w danym terenie; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu – część prze-
znaczenia terenu, która powinna dominować  
w danym terenie, w sposób określony w ustale-
niach planu; 

7) przeznaczenie uzupełniające terenu – część prze-
znaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe w sposób określony 
w ustaleniach planu; 

8) staranne wyeksponowanie obiektu – wymóg ta-
kiego usytuowania zabudowy, obiektu aby naj-
bardziej reprezentacyjne części były dobrze wi-
doczne z określonego miejsca; 

9) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg 
drzew; 

10) teren – część obszaru objętego planem, wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczona symbolem; 

11) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg różnych 
rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać 
się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowero-
we, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej 
prędkości, ulice w strefach zamieszkiwania, drogi 
wewnętrzne oraz inne podobne; 

12) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza, obiekty infrastruktury tech-
nicznej, urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogro-
dzenia, place pod śmietniki; 

17) willa wielorodzinna – budynek mieszkalny wolno 
stojący zawierający od 7 do 6 mieszkań, usytu-
owany na działce o powierzchni co najmniej  
1000 m2; 

14) wskaźnik intensywności zabudowy terenu – sto-
sunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym 
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obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii  
i tarasów do powierzchni terenu, na którym usy-
tuowane są te budynki. 

§ 7 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice archeologicznej strefy ochrony kon-

serwatorskiej; 
2) granice obszaru objętego planem; 
7) granice strefy ścisłej ochrony konserwator-

skiej; 
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) obowiązujące linie zabudowy; 
7) obszar hierarchicznie ważny; 
8) obszary poprawy warunków zamieszkiwania 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
9) obszary zakazu urządzania odkrytych miejsc 

postojowych; 
10) odcinek wskazanego dojazdu do terenu; 
11) pasy zieleni ochronnej; 
12) rzeźba, akcent plastyczny; 
17) stanowisko archeologiczne; 
14) symbol określający przeznaczenie terenu; 
15) szpalery drzew. 

7. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wrocław stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag sta-
nowi załącznik nr 7 do uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącz-
nik nr 4 do uchwały. 

6. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu: 
1) administracja – działalność instytucji admini-

stracji publicznej, wojska, policji, straży pożar-
nej i tym podobne nienależące do innych kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

2) edukacja – działalność przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjów, szkół średnich i poma-
turalnych i tym podobne nienależące do innych 
kategorii przeznaczenia terenu; 

7) finanse – działalność związana z pośrednic-
twem finansowym, działalność banków, do-
mów maklerskich, instytucji zajmujących się 
obsługą finansową np. w formie obsługi sprze-
daży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze 
emerytalno-rentowe i tym podobne nienależące 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

4) gastronomia – działalność restauracji, kawiarni 
i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni 
oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów wła-
snych, a także placówek gastronomiczno-ku-
lturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycz-

nych, bilardowych i tym podobne nienależące 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

5) handel detaliczny – działalność związana ze 
sprzedażą detaliczną towarów prowadzoną  
w obiektach handlowych, z wyłączeniem 
sprzedaży detalicznej paliw; 

6) kultura – działalność teatrów, kin, sal koncer-
towych i widowiskowych, muzeów, galerii 
sztuki, obiektów kultu religijnego, bibliotek, 
czytelni, klubów profesjonalnych, np. muzycz-
nych, literackich, kabaretów, oraz innych in-
stytucji o charakterze społeczno-kulturalnym  
i tym podobne nienależące do innych kategorii 
przeznaczenia terenu; 

7) obsługa firm – działalność biurowa, działalność 
związana z prowadzeniem interesów: doradz-
two prawne, rachunkowość, księgowość, ba-
danie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, 
dostarczanie informacji, sporządzanie opraco-
wań, reklama, internetowe działania marketin-
gowe, punkty obsługi klienta i biura organiza-
cji, działalność związana z obsługą nierucho-
mości, wynajęcie specjalistów, działalność 
przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usłu-
gi drobne np. fotografowanie, poligrafia, gabi-
nety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, po-
prawa kondycji fizycznej, szewc, pralnia, usługi 
krawieckie i tym podobne nienależące do in-
nych kategorii przeznaczenia terenu; 

8) służba zdrowia – działalność związana z opieką 
zdrowotną i opieką społeczną, w tym działal-
ność szpitali, przychodni, poradni lekarskich,  
a także instytucji i placówek opieki społecznej, 
np. domów pomocy społecznej, domów dziec-
ka, pogotowia opiekuńczego itp. oraz stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, stacji ratownic-
twa medycznego, aptek i tym podobne niena-
leżące do innych kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

9) turystyka – działalność biur i agencji tury-
stycznych, biur podróży, hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych  
i tym podobne nienależące do innych kategorii 
przeznaczenia terenu; 

10) wypoczynek – działalność sportowa, rekre-
acyjna i rozrywkowa, prowadzona w obiek-
tach, a także parki rozrywki, tereny sportowe, 
tereny zieleni przeznaczone na cele wypoczyn-
kowe, zdrowotne i estetyczne; 

11) usługi kultu religijnego; 
12) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
17) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
14) zieleń urządzona; 
15) elektroenergetyka; 
16) kanalizacja; 
17) ulice, ciągi piesze, place i komunikacja. 

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

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów 

niezabudowanych i nieutwardzonych; 
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2) wprowadzenie obustronnej obudowy biologicznej  
w formie zadarnienia z zakrzewieniami i zadrzewie-
niami dla utrzymanych cieków wodnych; 

7) należy dążyć do retencjonowania niezanieczyszczo-
nej wody opadowej i wykorzystanie jej do nawod-
nień terenów zieleni; 

4) w zakresie klimatu akustycznego obowiązują stan-
dardy określone przepisami szczególnymi: 
a) dla terenów MW1, MW2, MW7, MW4, MW5, 

MW6, MW7, MW8 i MW10 jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) dla terenów MN11, MN12, MN17, MN14, 
MN15, MN16, MN17, MN18, MN19, MN21, 
MN22, MN27, MN24, MN25, MN26, MN27, 
MN28, MN29, MN/MW20, U/MN72 jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 6 

Ustala się następujące strefy dotyczące ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, w grani-

cach określonych na rysunku planu, wprowadzają-
ca na wszelkie działania inwestycyjne uzyskanie 
pozwolenia właściwych służb konserwatorskich,  
w której celem ochrony jest: 
a) zachowanie lub odtworzenie historycznego ukła-

du przestrzennego w postaci rozplanowania ulic, 
placów, linii zabudowy, wysokości zabudowy, 
kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji 
zieleni, 

b) usunięcie elementów dysharmonizujących, 
c) dążenie do rekonstrukcji zniszczonych elemen-

tów architektury i założeń urbanistycznych lub 
zaznaczenie ich śladów, 

d) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły, architektonicznych proporcji i po-
działów oraz zastosowanych materiałów; 

2) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej, na 
całym obszarze objętym planem, w której obowią-
zuje opiniowanie prac ziemnych z właściwymi służ-
bami ochrony zabytków i uzyskanie stanowiska co 
do konieczności podjęcia badań archeologicznych. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady dotyczące miejsc posto-
jowych: 
1) minimalne wskaźniki parkingowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1,2 
stanowiska na mieszkanie, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 sta-
nowiska na mieszkanie wliczając w to garaż,  
z wyjątkiem terenów MN17, MN14 i MN15, dla 
których ustala się minimalny wskaźnik parkin-
gowy – 1 stanowisko na mieszkanie wliczając  
w to garaż, 

c) zabudowa usługowa, w tym handel, gastrono-
mia i obsługa firm – 25 stanowisk na 1000 m2 
powierzchni użytkowej, 

d) obiekty służby zdrowia – 12 stanowisk na 1000 
m2 powierzchni użytkowej, 

e) obiekty edukacji – 25 stanowisk na 100 osób 
zatrudnionych, 

f) obiekty turystyki – 20 stanowisk na 100 łóżek, 

g) obiekty kultury oraz sportu i rekreacji – 12 sta-
nowisk na 100 miejsc użytkowych; 

2) lokalizacja miejsc postojowych na danym terenie; 
7) formy urządzania miejsc postojowych w wyborze 

określonym w ustaleniach dla poszczególnych tere-
nów: 
a) otwarty garaż wielostanowiskowy, 
b) zamknięty garaż wielostanowiskowy, 
c) garaż indywidualny, 
d) odkryte miejsce postojowe. 

§ 8 

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów  
w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić 

w obrębie linii rozgraniczających ulic; 
2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbro-

jenia technicznego należy sytuować równolegle 
w stosunku do istniejących i planowanych linii 
rozgraniczających ulic; 

7) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1  
i 2, dopuszcza się w przypadku, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń; 

4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem 
zgodności z ustaleniami, o których mowa w roz-
dziale 2; 

5) realizacja kompleksowego uzbrojenia technicz-
nego w ramach budowy układu komunikacyjne-
go; 

6) demontaż wszystkich nieczynnych istniejących 
sieci uzbrojenia technicznego wraz z moderniza-
cją, przebudową lub budową układu komunika-
cyjnego; 

7) przebudowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-

dach pierścieniowych, zapewniających ciągłość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe; 

7) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i o odpowiednim ciśnieniu; 

4) budowę magistrali wodociągowej na odcinku od 
ul. Kosmonautów do spięcia z istniejącą magi-
stralą w rejonie ul. Żernickiej – inwestycja wy-
kraczająca poza obszar objęty planem. 

7. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych 
ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kolek-

tora Bystrzyca; 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania; 
7) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza się dla zabudowy jednorodzin-
nej lokalizację szczelnych, atestowanych zbior-
ników na nieczystości płynne; 

4) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej 
obowiązuje włączenie do niej wewnętrznej insta-
lacji kanalizacyjnej budynków; 
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5) budowę przepompowni ścieków komunalnych 
na terenie K77 ; 

6) dopuszcza się budowę dodatkowych przepom-
powni ścieków komunalnych, stosownie do po-
trzeb, zlokalizowanych na terenach własnych 
inwestorów; 

7) dla terenów wyznaczonych w planie pod zabu-
dowę usługową, o przekroczonych dopuszczal-
nych wartościach zanieczyszczeń, podczyszcze-
nie ścieków na terenach własnych inwestorów, 
przed ich wprowadzeniem do komunalnej kanali-
zacji. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i wód 
gruntowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym 

oraz planowanym systemem sieci deszczowej 
do odbiorników należących do zlewni rzeki By-
strzycy lub zatrzymanie ich w obrębie posesji 
poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań 
technicznych; 

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych; 

7) usunięcie z wód opadowych substancji okre-
ślonych w przepisach szczególnych, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub 
do odbiornika, za pomocą urządzeń do pod-
czyszczania wód opadowych, zlokalizowanych 
na terenie własnym inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 7; 

5) likwidację rowów melioracyjnych kolidujących 
z zainwestowaniem i nieposiadających włącze-
nia do nich innych rowów lub kanałów desz-
czowych, poprzez zastosowanie odpowiednie-
go sytemu drenażowego; 

6) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidują-
cych z zainwestowaniem i posiadających włą-
czone do nich inne rowy lub wloty kanałów 
deszczowych; 

7) obowiązek ułożenia jednostronnego drenażu 
wzdłuż kanału deszczowego; 

8) rozwiązania techniczne w zakresie pkt 5 i 6 
muszą uwzględniać dopływ wód pochodzących 
z obszaru całej zlewni rowu przewidzianego do 
zarurowania lub likwidacji; 

9) modernizację istniejącego systemu drenażowe-
go, kolidującego z planowanym zainwestowa-
niem i włączenie go do nowo projektowanego 
systemu odwadniającego; 

10) obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu 
o szerokości co najmniej 2 m, wzdłuż górnych 
krawędzi skarp rowów, umożliwiającego pro-
wadzenie prac konserwacyjnych; 

11) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 7 m od 
górnych krawędzi skarp rowów, z wyjątkiem 
urządzeń służących do podczyszczania wód 
opadowych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się : 
1) dostawę gazu z sieci gazowej średniego i niskie-

go ciśnienia; 

2) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 
1, na tereny wyznaczone w planie pod zabudo-
wę. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się : 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i pla-

nowanej sieci średniego i niskiego napięcia; 
2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii 

elektroenergetycznych średniego i niskiego na-
pięcia oraz budowę stacji transformatorowych 
wnętrzowych, wykonanych w zależności od 
sposobu zagospodarowania terenów jako obiek-
ty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane; 

7) budowę stacji transformatorowych wolno stoją-
cych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami  78 i  79; 

4) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych niewymienionych w pkt.7, stosownie do 
potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym 
inwestora; 

5) likwidację stacji transformatorowej R-2712, ko-
lidującej z planowanym zainwestowaniem, po 
wybudowaniu stacji wnętrzowej, o której mowa 
w pkt 7, zlokalizowanej na terenie  79; 

6) skablowanie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia, kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem; 

7) zakaz budowy napowietrznych linii elektroener-
getycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się : 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo ga-

zowe, płynne lub wykorzystanie energii elek-
trycznej i odnawialnych źródeł energii; 

2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności  
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

7) likwidację lub modernizację istniejących lokal-
nych kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stop-
niu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń,  
o których mowa w pkt 2; 

4) wykorzystanie energii cieplnej z sieci ciepłowni-
czej w przypadku wprowadzenia tego systemu 
w obszar planu. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w przepisach szczegól-
nych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się : 
1) przyłączenie do sieci telefonicznej; 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych; 
7) lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej 

na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej na budynkach pod warun-
kiem, że wysokość anteny wraz z konstrukcją 
wsporczą oraz urządzeń technologicznych nie 
będzie większa niż 1/7 wysokości budynku; 

4) zakaz budowy wolno stojących wież telekomu-
nikacyjnych. 

R o z d z i a ł  2 

Ustałenia ała terenrw 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW1 ustala się następujące przeznaczenie: 
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1) podstawowe- zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna; 

2) uzupełniające-usługi jako niżej wymienione kate-
gorie przeznaczenia terenu: 
a) administracja, 
b) edukacja, 
c) finanse, 
d) gastronomia, 
e) handel detaliczny, 
f) kultura, 
g) obsługa firm, 
h) służba zdrowia, 
i) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2 lit. a, pasie o szerokości nie większej niż 
100 m od zachodniej linii rozgraniczającej te-
ren; 

2) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  
pkt 2 lit. b do i, na pierwszej nadziemnej kon-
dygnacji budynków mieszkalnych; 

7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych nie mniejsza 
niż 7 i nie większa niż 5, z piątą kondygnacją 
wyłącznie w stromym dachu o kącie nachyle-
nia połaci co najmniej 75º ; 

6) minimalna liczba kondygnacji nie dotyczy za-
budowy realizowanej jako urządzenia towarzy-
szące obiektom budowlanym, o których mowa 
w § 2 pkt 17; 

7) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

8) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usłu-
gowej; 

9) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,2; 

10) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
11) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

7) od strony terenów ulic 1KD-G i 1KD-Z, podwyż-
szenie izolacyjności akustycznej budynków 
mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z i 2KD-L oraz dla przezna-
czenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, do-
datkowo od terenu ulicy 1 KD-G; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany otwarty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
c) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
d) odkryte miejsca postojowe. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW2 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna; 
2) uzupełniające-usługi jako niżej wymienione kate-

gorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) finanse, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) kultura, 
f) obsługa firm, 
g) służba zdrowia, 
h) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, na pierwszej nadziemnej kondygnacji bu-
dynków mieszkalnych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych nie mniejsza niż 
7 i nie większa niż 5, z piątą kondygnacją wy-
łącznie w stromym dachu o kącie nachylenia po-
łaci co najmniej 75º; 

4) minimalna liczba kondygnacji nie dotyczy zabu-
dowy realizowanej jako urządzenia towarzyszące 
obiektom budowlanym, o których mowa w § 2 
pkt 17; 

5) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

6) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usługo-
wej; 

7) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,2; 

8) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
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7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

7) od strony terenów ulic 1KD-G i 1KD-Z podwyż-
szenie izolacyjności akustycznej budynków 
mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z i 7KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany otwarty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
c) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
d) odkryte miejsca postojowe. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW7 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe-zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna; 
2) uzupełniające-usługi jako niżej wymienione kate-

gorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) finanse, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) kultura, 
f) obsługa firm, 
g) służba zdrowia, 
h) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, na pierwszej nadziemnej kondygnacji bu-
dynków mieszkalnych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych nie mniejsza niż 
7 nie większa niż 5, z piątą kondygnacją wy-
łącznie w stromym dachu o kącie nachylenia po-
łaci co najmniej 75º; 

4) minimalna liczba kondygnacji nie dotyczy zabu-
dowy realizowanej jako urządzenia towarzyszące 
obiektom budowlanym, o których mowa w § 2 
pkt 17; 

5) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

6) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usługo-
wej; 

7) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy 
niż 1,2; 

8) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych; 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

7) od strony terenu ulicy 1KD-G podwyższenie izo-
lacyjności akustycznej budynków mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 7KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany otwarty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
c) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
d) odkryte miejsca postojowe. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW4 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na całym 

terenie; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako ob-

szar poprawy warunków zamieszkiwania wy-
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znaczony wyłącznie dla powiększenia terenu 
MN14. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) zabudowa z typem budynków – mały dom 
mieszkalny, o którym mowa w § 2 pkt 1, po-
siadający 2 klatki schodowe, 

b) usytuowanie budynków dłuższym bokiem 
wzdłuż wyznaczonych linii zabudowy; 

c) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

e) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie  
w stromym dachu, 

f) dachy strome o symetrycznym kącie nachy-
lenia połaci od 75º do 65º, z kalenicą usytu-
owaną wzdłuż budynku, 

g) krycie dachów dachówką ceramiczną, 
h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
i) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 2 z uwzględnieniem poddasza, 

b) wysokość zbliżona do wysokości budynków 
zlokalizowanych na terenie MN14 i umiesz-
czonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu, 

c) dachy strome o kącie nachylenia połaci zbli-
żonym do kąta nachylenia dachów w budyn-
kach zlokalizowanych na terenie MN14  
i umieszczonych w gminnej ewidencji zabyt-
ków, oznaczonych na rysunku planu, 

d) krycie dachów dachówką ceramiczną, 
e) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpalery drzew w miejscu jak na rysunku planu; 
2) obszar poprawy warunków zamieszkiwania dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wy-
znaczony jak na rysunku planu, dla powiększenia 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN14; 

7) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-
stojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-
cza się na co najmniej 40% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-
wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z i 2KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
c) odkryte miejsca postojowe; 

4) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsca postojowe. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW5 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na całym 

terenie; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako ob-

szar poprawy warunków zamieszkiwania, wy-
znaczony wyłącznie dla powiększenia terenu 
MN19. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) zabudowa z typem budynków – mały dom 
mieszkalny, o którym mowa w § 2 pkt 1, po-
siadający 2 klatki schodowe, 

b) usytuowanie budynków dłuższym bokiem 
wzdłuż wyznaczonych linii zabudowy, 

c) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

e) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie  
w stromym dachu, 

f) dachy strome o symetrycznym kącie nachy-
lenia połaci od 75º do 65º, z kalenicą usytu-
owaną wzdłuż budynku, 

g) krycie dachów dachówką ceramiczną, 
h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
i) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 2 z uwzględnieniem poddasza, 

b) wysokość zbliżona do wysokości budynków 
zlokalizowanych na terenie MN19 i umiesz-
czonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu, 
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c) dachy strome o kącie nachylenia połaci zbliżo-
nym do kąta nachylenia dachów w budynkach 
zlokalizowanych na terenie MN19 i umieszczo-
nych w gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-
nych na rysunku planu, 

d) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
e) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpalery drzew w miejscu jak na rysunku planu; 
2) obszar poprawy warunków zamieszkiwania dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wy-
znaczony jak na rysunku planu, dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN19; 

7) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-
stojowych, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-
cza się na co najmniej 40% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy; 

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-
wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z i 7KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
c) odkryte miejsca postojowe; 

4) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsca postojowe. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW6 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 

1) zabudowa z typem budynków – mały dom 
mieszkalny, o którym mowa w § 2 pkt 1, posia-
dający 2 klatki schodowe; 

2) usytuowanie budynków dłuższym bokiem 
wzdłuż wyznaczonych linii zabudowy; 

7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 
7, z trzecią kondygnacją wyłącznie w stromym 
dachu; 

6) dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia 
połaci od 75º do 65º, z kalenicą usytuowaną 
wzdłuż budynku; 

7) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
8) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpalery drzew w miejscu jak na rysunku planu; 
2) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-

stojowych, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 40% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 7KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW7 ustala się przeznaczenie -zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami jako niżej 
wymienionymi kategoriami przeznaczenia terenu: 
1) edukacja, 
2) finanse, 
7) gastronomia, 
4) handel detaliczny, 
5) kultura, 
6) obsługa firm, 
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7) służba zdrowia, 
8) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1, na 

pierwszej nadziemnej kondygnacji budynków; 
2) obowiązująca linia zabudowy, wyznaczona jak 

na rysunku planu, z zachowaniem ciągłości pie-
rzei, bez możliwości wprowadzenia przerw 
między budynkami; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych 7, z ostatnią 
kondygnacją w stromym dachu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 
do 65º; 

6) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2 ; 

7) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usłu-
gowej; 

8) lokalizacja wejść do usług od strony obszaru 
hierarchicznie ważnego, o którym mowa  
w § 16 ust. 7 pkt 1; 

9) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
10) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu jak na rysunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych; 
4) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-

stojowych, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 2KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany otwarty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 

c) garaż indywidualny wbudowany w budynek 
mieszkalny, 

d) odkryte miejsca postojowe. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW8 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami jako niżej 
wymienionymi kategoriami przeznaczenia terenu: 
1) edukacja; 
2) finanse; 
7) gastronomia; 
4) handel detaliczny; 
5) kultura; 
6) obsługa firm; 
7) służba zdrowia; 
8) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1, na 

pierwszej nadziemnej kondygnacji budynków; 
2) obowiązująca linia zabudowy, wyznaczona jak 

na rysunku planu, z zachowaniem ciągłości pie-
rzei, z możliwością wprowadzenia jednej prze-
rwy miedzy budynkami; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych 7, z ostatnią 
kondygnacją w stromym dachu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 
do 65º; 

6) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2 ; 

7) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usłu-
gowej; 

8) lokalizacja wejść do usług od strony obszaru 
hierarchicznie ważnego, o którym mowa  
w ust. 7 pkt 1; 

9) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
10) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) obszar hierarchicznie ważny wyznaczony jak na 

rysunku planu, w którym obowiązuje: 
a) zapewnienie ogólnego dostępu, 
b) powiązanie funkcjonalne i kompozycyjne z te-

renem zieleni urządzonej ZP75, 
c) specjalne opracowanie posadzki, elementów 

małej architektury i oświetlenia, 
d) lokalizacja rzeźby lub akcentu plastycznego 

jak na rysunku planu, 
e) komponowane nasadzenia zieleni z uwzględ-

nieniem istniejącego, wartościowego drze-
wostanu, 

f) zakaz lokalizacji odkrytych miejsc postojo-
wych; 

2) szpalery drzew w miejscu jak na rysunku planu; 
7) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

4) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych; 
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5) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-
stojowych o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 2KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 16; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany otwarty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
c) garaż indywidualny wbudowany w budynek 

mieszkalny, 
d) odkryte miejsca postojowe. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW/MN9 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-
tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) finanse, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) kultura, 
f) obsługa firm, 
g) służba zdrowia, 
h) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, na pierwszej nadziemnej kondygnacji bu-
dynków mieszkalnych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 

jak na rysunku planu, 
b) liczba kondygnacji nadziemnych 7, z trzecią 

kondygnacją w stromym dachu, 
c) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 

75º do 65º, 
d) powierzchnia sprzedaży obiektów handlo-

wych do 100 m2, 
e) odrębne wejścia do usług i części mieszkal-

nej, 

f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
g) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych; 
7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) zabudowa z typem budynku wolno stojącego 
i bliźniaczego, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie  
w stromym dachu, 

d) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych dla usług zlokalizowanych w zabu-
dowie mieszkaniowej wielorodzinnej; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych; 
4) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-

stojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-
wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 7KD-L i 2KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany garaż indywidualny, 
c) odkryte miejsca postojowe; 

4) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsca postojowe. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW10 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
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a) edukacja, 
b) finanse, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) kultura, 
f) obsługa firm, 
g) służba zdrowia, 
h) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, na pierwszej nadziemnej kondygnacji bu-
dynków mieszkalnych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych 7, z trzecią 
kondygnacją w stromym dachu; 

4) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 
do 65º; 

5) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

6) odrębne wejścia do części mieszkalnej i usługo-
wej; 

7) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
8) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych; 
4) obszar zakazu urządzania odkrytych miejsc po-

stojowych, o szerokości co najmniej 10 m, wy-
znaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego o których mowa w § 5. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie z 

terenów ulic 7KD-L i 2KD-D; 
2) wskaźniki zapotrzebowania na miejsca postojo-

we i ich lokalizacja zgodnie z ustaleniami, o któ-
rych mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany garaż indywidualny, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN 11 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
6) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia działki nie mniejsza niż: 

a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków, obowiązują strefy ochrony konserwa-
torskiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-L i 2KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN12 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych usytuowa-
nych wzdłuż ul. Wielkopolskiej; 

2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  
i bliźniaczego; 
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7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: 
a) nie większa niż 7, z trzecią kondygnacją wy-

łącznie w stromym dachu, dla budynków 
usytuowanych wzdłuż ul. Wielkopolskiej, 

b) nie większa niż 2 dla pozostałych budynków; 
6) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
7) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
8) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych, 
7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia działki nie mniejsza niż: 

a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się z terenów 

ulic 2KD-L, 1KDW i ul. Wielkopolskiej; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN17 ustala się przeznaczenie -zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  
niż 2; 

4) wysokość zbliżona do wysokości budynków 
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci zbliżo-
nym do kąta nachylenia dachów w budynkach 
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu; 

6) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) pl. Kaliski 1–2, 
b) pl. Kaliski 7–4, 
c) pl. Kaliski 5–6, 
d) pl. Kaliski 7–8, 
e) pl. Kaliski 9–10. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 7KD-D i placu 1KD-S; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN14 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
4) wysokość zbliżona do wysokości budynków 

umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci zbliżo-
nym do kąta nachylenia dachów w budynkach 
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków; 

6) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17745  – Poz. 2598 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
ustalenie dotyczące zagospodarowania terenu – 
obszar poprawy warunków zamieszkiwania dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczony 
na terenie MW4 jak na rysunku planu, w którym 
obowiązują ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, o których mowa w § 12 ust. 2  
pkt 2. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 
dotyczące podziału nieruchomości obowiązuje za-
kaz wydzielania nowych działek, z wyjątkiem działki 
przyległej do terenu ulicy 1KD-Z. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) ul. Rajska 1–7, 
b) ul. Rajska 5–7, 
c) ul. Rajska 9–11, 
d) ul. Rajska 17–15, 
e) ul. Rajska 17–19. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z, 6KD-D i placu 1KD-S; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN15 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
4) wysokość zbliżona do wysokości budynków 

umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci zbliżo-
nym do kąta nachylenia dachów w budynkach 
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu; 

6) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) ul. Rajska 2-4, 
b) ul. Rajska 6-8, 
c) ul. Rajska 10-12, 
d) ul. Rajska 14-16. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 6KD-D, 7KD-D i placu 1KD-S; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN16 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych; 
2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie w stro-
mym dachu; 

5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 
do 65º; 

6) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
7) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
8) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 

dotyczące zagospodarowania terenu obowiązuje 
zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
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a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z, 5KD-L i 7KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN17 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych usytuowa-
nych wzdłuż terenu ulicy 1KD-Z; 

2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  
i bliźniaczego; 

7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: 
a) nie większa niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącz-

nie w stromym dachu, dla budynków usytuowa-
nych wzdłuż terenu ulicy 1KD-Z, 

b) nie większa niż 2 dla pozostałych budynków; 
6) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
7) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
8) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 

dotyczące zagospodarowania terenu obowiązuje 
zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej zgodnie z ustaleniami, których mowa w § 6. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie z 

terenów ulic 1KD-Z, 4KD-D, 5KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 26 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN18 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych; 
2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
5) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie w stro-
mym dachu; 

6) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 
do 65º; 

7) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
8) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
9) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
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7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 
dotyczące zagospodarowania terenu obowiązuje 
zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 
2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 

że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynku umieszczonego w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku 
planu, zlokalizowanego przy pl. Ciesielskim 2–7. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 6KD-L, 4KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN19 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
6) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

ustalenie dotyczące zagospodarowania terenu – 
obszar poprawy warunków zamieszkiwania dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczony 
na terenie MW5 jak na rysunku planu, w którym 
obowiązują ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, o których mowa w § 17 ust. 2  
pkt 2. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) ul. Rajska 21-27, 
b) ul. Rajska 77-79, 
c) ul. Rajska 41-47, 
d) ul. Rajska 45-47, 
e) ul. Rajska 49-51. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-D i 5KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN/MW20 ustala się następujące przeznacze-
nie: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie  
w stromym dachu, 

d) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 
75º do 65º, 

e) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
a) zabudowa z typem budynku – willa wieloro-

dzinna, o której mowa w § 2 pkt 17, 
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b) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

d) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa 
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie  
w stromym dachu, 

e) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 
75º do 65º, 

f) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych, 

g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) obszar zakazu urządzania odkrytych zgrupowań 

miejsc postojowych dla zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, o szerokości co najmniej  
10 m, wyznaczony jak na rysunku planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego, 
c) 700 m2 dla budynku szeregowego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, w tym 20% na 
zieleń wysoką; 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej dla za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznacza 
się na co najmniej 70% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada 

z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 7KD-L i 4KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe; 

4) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) wbudowany garaż indywidualny, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN21 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
6) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego, 
c) 700 m2 dla budynku szeregowego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) ul. Rajska 57–59, 
b) ul. Rajska 61–67; 

7) w rejonie stanowiska archeologicznego-osada  
z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 
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6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L i 4KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 70 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN22 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych usytuowa-
nych wzdłuż terenu ulicy 6KD-L; 

2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego, 
bliźniaczego oraz szeregowego budynku istnieją-
cego; 

7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: 
a) nie większa niż 7, z trzecią kondygnacją wy-

łącznie w stromym dachu, dla budynków ist-
niejących oraz dla budynków usytuowanych 
wzdłuż terenu ulicy 6KD-L, 

b) nie większa niż 2 dla pozostałych budynków, 
5) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º, kryte dachówką ceramiczną, w budyn-
kach zlokalizowanych w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej; 

6) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-
spodarczych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 

2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-
wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką 
dla części terenu poza strefą ścisłej ochrony 
konserwatorskiej. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) pl. Ciesielski 4-5, 
b) ul. Rajska 74-76. 

7) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada 
z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L, 6KD-L, 7KD-D i 4KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 71 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN27 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych usytuowa-
nych wzdłuż terenu ulicy 6KD-L; 

2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  
i bliźniaczego na całym terenie; 

7) zabudowa z typem budynku szeregowego wy-
łącznie wzdłuż terenu ulicy 10KD-D; 

4) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

6) liczba kondygnacji nadziemnych: 
a) nie większa niż 7, z trzecią kondygnacją wy-

łącznie w stromym dachu, dla budynków 
usytuowanych wzdłuż terenu ulicy 6KD-L, 

b) nie większa niż 2 dla pozostałych budynków; 
7) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
8) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
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7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
2) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego, 
c) 700 m2 dla budynku szeregowego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) ochrona budynków umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 
planu, zlokalizowanych pod adresem: 
a) ul. Małopolska 29, 
b) ul. Małopolska 45. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L, 7KD-L, 7KD-D, 10KD-D  
i ul. Małopolskiej; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 72 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN24 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu: 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2, w budynkach mieszkalnych; 
2) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 

7) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 
rysunku planu; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 
7, z trzecią kondygnacją wyłącznie w stromym 
dachu; 

6) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 
do 100 m2; 

7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-
spodarczych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 
dotyczące zagospodarowania terenu obowiązuje 
zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 7KD-L, ul. Rzeszowskiej i ul. Prze-
myskiej; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 77 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN25 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i zagospodarowania terenu: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona jak na 

rysunku planu; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
5) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem 
gdy jej wydzielenie służy powiększeniu innej 
działki. 
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4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 

dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-D i ul. Przemyskiej; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 74 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN26 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
4) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem 
gdy jej wydzielenie służy powiększeniu innej 
działki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada  

z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L, 8KD-L i 9KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 75 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN27 ustala się przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa  

niż 2; 
4) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada 

z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L, 8KD-D i 9KD-D; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 
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§ 76 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN28 ustala się przeznaczenie-zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków: 
1) zabudowa z typem budynku wolno stojącego  

i bliźniaczego; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
7) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 

2; 
4) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-

wierzchni działki, w tym 20% na zieleń wysoką. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada 

z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 4KD-L, 8KD-D i terenu komunika-
cji 2KD-S; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 77 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U29 ustala się przeznaczenie – zabudowa usłu-
gowa jako niżej wymienione kategorie przeznacze-
nia terenu : 
1) edukacja; 
2) finanse; 
7) gastronomia; 
4) handel detaliczny; 
5) kultura; 

6) obsługa firm; 
7) służba zdrowia; 
8) turystyka; 
9) wypoczynek. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
2) minimalna wysokość 5 m; 
7) maksymalna wysokość 12 m; 
4) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 1000 m2 ; 
5) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) staranne wyeksponowanie obiektów od strony 

terenu ulicy 1KD-G; 
2) specjalne urządzenie stref wejściowych do 

obiektów poprzez staranne urządzenie elemen-
tów małej architektury, posadzki oraz odpo-
wiednie oświetlenie; 

7) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  
1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych od strony ulic; 

4) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 15% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 1KD-Z oraz z terenu ulicy 1KD-G 
nie więcej niż jednym włączeniem na odcinku 
wskazanym na rysunku planu; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) otwarty garaż wielostanowiskowy, 
b) zamknięty garaż wielostanowiskowy, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 78 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U70 ustala się przeznaczenie – zabudowa usłu-
gowa jako niżej wymienione kategorie przeznacze-
nia terenu : 
1) edukacja; 
2) finanse; 
7) gastronomia; 
4) handel detaliczny; 
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5) kultura; 
6) obsługa firm i klientów; 
7) służba zdrowia; 
8) turystyka; 
9) wypoczynek. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
2) minimalna wysokość 5 m; 
7) maksymalna wysokość 12 m; 
4) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 1000 m2, 
5) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) staranne wyeksponowanie obiektów od strony 

terenu ulicy 1KD-G; 
2) specjalne urządzenie stref wejściowych do 

obiektów poprzez staranne urządzenie elemen-
tów małej architektury, posadzki oraz odpo-
wiednie oświetlenie; 

7) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  
1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych od strony ulic; 

4)  zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 10% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 1KD-Z i 2 KD-L poprzez teren 
MW1; 

2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-
trzebowania, zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) otwarty garaż wielostanowiskowy wbudo-

wany w budynek usługowy, 
b) zamknięty garaż wielostanowiskowy, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 79 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U71 ustala się przeznaczenie – zabudowa usłu-
gowa jako niżej wymienione kategorie przeznacze-
nia terenu : 
1) edukacja, 
2) finanse, 
7) gastronomia, 

4) handel detaliczny, 
5) kultura, 
6) obsługa firm, 
7) służba zdrowia, 
8) turystyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
2) maksymalna wysokość 10 m; 
7) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 75º 

do 65º; 
4) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
5) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
6) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) pas wielopiętrowej zieleni ochronnej, w tym wy-

sokiej i zimozielonej, jak na rysunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych od strony ulic; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 10% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z i 5KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania, zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) odkryte miejsca postojowe. 

§ 40 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U/MN72 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) zabudowa usługowa jako niżej wymienione ka-

tegorie przeznaczenia terenu : 
a) edukacja, 
b) handel detaliczny, 
c) kultura, 
d) obsługa firm, 
e) służba zdrowia; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) dla zabudowy usługowej: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu; 

b) maksymalna wysokość 10 m; 
c) dachy strome o kącie nachylenia połaci od 

75º do 65º; 
d) krycie dachów dachówką ceramiczną; 
e) powierzchnia sprzedaży obiektów handlo-

wych do 100 m2; 
f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
g) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) zabudowa z typem budynku wolno stojącego 
i bliźniaczego, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
jak na rysunku planu, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych większa  
niż 7, z trzecią kondygnacją wyłącznie w 
stromym dachu, 

d) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu dla zabudowy usługowej: 
1) pas wielopiętrowej zieleni ochronnej, w tym wy-

sokiej i zimozielonej, jak na rysunku planu; 
2) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  

1,5 m, w tym zielenią zimozieloną, otwartych 
placów dostawczych od strony ulic, dla zabu-
dowy usługowej; 

7) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące zakaz podziału nieruchomości dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
1) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki nie mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku bliźniaczego; 

2) dopuszcza się działki mniejsze pod warunkiem, 
że jej wydzielenie służy powiększeniu innej dział-
ki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej dla za-

budowy usługowej wyznacza się na co najmniej 
10% w stosunku do powierzchni terenu pod za-
budowę, wyznaczonego na rysunku planu liniami 
zabudowy; 

7) przeznaczenie na zieleń co najmniej 50% po-
wierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, w tym 20% na 
zieleń wysoką. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) ochrona budynku umieszczonego w gminnej 

ewidencji budynków, oznaczonego na rysunku 
planu, zlokalizowanego przy ul. Wielkopol-
skiej 11; 

2) strefy ochrony konserwatorskiej, o których mo-
wa w § 6. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 1KD-Z, 6KD-L; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7)  urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
usługowej w następujących formach: 
a) wbudowany zamknięty garaż wielostanowi-

skowy, 
b) odkryte miejsca postojowe; 

4) urządzenie miejsc postojowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsce postojowe. 

§ 41 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UKr77 jako przeznaczenie ustala się usługi kul-
tu religijnego. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 

na rysunku planu; 
2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
7) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenie 

dotyczące zagospodarowania terenu obowiązuje 
urządzenie pasów wielopiętrowej zieleni ochronnej, 
w tym wysokiej i zimozielonej, jak na rysunku pla-
nu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenów ulic 6KD-L i 4KD-D poprzez teren 
ZP41; 

2) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) garaż indywidualny, 
b) odkryte miejsca postojowe. 

§ 42 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US74 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji jako ka-

tegoria przeznaczenia terenu wypoczynek, o któ-
rej mowa w § 4 pkt 10; 

2) uzupełniające – usługi jako niżej wymienione ka-
tegorie przeznaczenia: 
a) gastronomia, 
b) handel detaliczny, 
c) turystyka, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17755  – Poz. 2598 

d) służba zdrowia jako działalność przychodni  
i poradni lekarskich. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
budynków i budowli: 
1) lokalizacja usług, o których mowa w ust. 1  

pkt 2 – pod warunkiem towarzyszenia usługom 
przeznaczenia podstawowego; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona jak 
na rysunku planu; 

7) maksymalna wysokość 12 m; 
4) powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych 

do 100 m2; 
5) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków go-

spodarczych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) urządzenie budowli sportowych, boisk i małej 

architektury w powiązaniu z komponowanymi 
nasadzeniami zieleni; 

2) specjalne urządzenie stref wejściowych do 
obiektów poprzez staranne urządzenie elemen-
tów małej architektury, posadzki oraz odpo-
wiednie oświetlenie; 

7) pas wielopiętrowej zieleni ochronnej, w tym wy-
sokiej i zimozielonej, jak na rysunku planu; 

4) osłonięcie zielenią o wysokości co najmniej  
1,5 m, w tym zimozieloną, otwartych placów 
dostawczych od strony ulic; 

5) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustalenia, o których mowa w § 5; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej wyzna-

cza się na co najmniej 20% w stosunku do po-
wierzchni terenu pod zabudowę, wyznaczonego 
na rysunku planu liniami zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z usta-

leniami, o których mowa w § 6 pkt 2; 
2) w rejonie stanowiska archeologicznego – osada 

z okresu wpływów rzymskich, oznaczonego na 
rysunku planu, przeprowadzenie badań arche-
ologicznych za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) dojazd samochodem dopuszcza się wyłącznie  

z terenu ulicy 7KD-L i terenu komunikacji 2KD-S; 
2) lokalizacja miejsc postojowych i wskaźniki zapo-

trzebowania zgodnie z ustaleniami, o których 
mowa w § 7; 

7) urządzenie miejsc postojowych w następujących 
formach: 
a) otwarty garaż wielostanowiskowy, 
b) zamknięty garaż wielostanowiskowy, 
c) odkryte miejsca postojowe. 

§ 47 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZP75 ustala się przeznaczenie – zieleń urzą-
dzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu: 
1) zakaz wznoszenia budynków; 
2) lokalizacja obiektów małej architektury; 
7) zapewnienie ogólnego dostępu; 
4) urządzenie placów zabaw dla dzieci i miejsc re-

kreacyjnych; 
5) urządzenie tras spacerowych, w tym trasy łą-

czącej teren ciągu pieszego 2KD-P z obszarem 
hierarchicznie ważnym zlokalizowanym na tere-
nie MW8; 

6) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-
sunku planu; 

7) komponowane nasadzenia zieleni z uwzględnie-
niem istniejącego, wartościowego drzewostanu; 

8) zakaz urządzania miejsc postojowych; 
9) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

§ 44 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZP76 ustala się przeznaczenie – zieleń urzą-
dzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu: 
1) zakaz wznoszenia budynków; 
2) lokalizacja obiektów małej architektury; 
7) urządzenie placów zabaw dla dzieci, boisk, 

miejsc rekreacyjnych; 
4) urządzenie tras spacerowych i rowerowych,  

w tym trasy łączącej ul. Wielkopolską z terenem 
ulicy 1KD-L; 

5) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-
sunku planu; 

6) komponowane nasadzenia zieleni z uwzględnie-
niem istniejącego, wartościowego drzewostanu; 

7) zakaz urządzania miejsc postojowych; 
8) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

6. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17756  – Poz. 2598 

§ 45 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem K77 ustala się przeznaczenie – kanalizacja. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
obiektów budowlanych oraz zagospodarowania te-
renu: 
1) lokalizacja przepompowni ścieków bytowych ja-

ko obiektu podziemnego; 
2) nasadzenie zieleni osłonowej; 
7) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

§ 46 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem  78 ustala się przeznaczenie – elektroenerge-
tyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące zasady ukształtowania obiektów bu-
dowlanych oraz zagospodarowania terenu: 
1) lokalizacja wolno stojącej stacji transformatoro-

wej wnętrzowej; 
2) nasadzenie zieleni osłonowej; 
7) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

§ 47 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem  79 ustala się przeznaczenie – elektroenerge-
tyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
obiektów budowlanych oraz zagospodarowania te-
renu: 
1) lokalizacja wolno stojącej stacji transformatoro-

wej wnętrzowej; 
2) nasadzenie zieleni osłonowej; 
7) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązuje strefa ochrony konserwator-
skiej, o której mowa w § 6 pkt 2. 

§ 48 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZP40 ustala się następujące przeznaczenie: 

1) zieleń urządzona; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako ob-

szar poprawy warunków zamieszkiwania, wy-
znaczony dla powiększenia terenu MN17. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia obiektów budowlanych i zagospodarowania te-
renu: 
1) dla zieleni urządzonej: 

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
c) urządzenie tras spacerowych i miejsc rekre-

acyjnych, 
d) komponowane nasadzenia zieleni z uwzględ-

nieniem istniejącego, wartościowego drze-
wostanu, 

e) zakaz urządzania miejsc postojowych, 
f)  lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) obszar poprawy zamieszkiwania dla zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczo-
ny jak na rysunku planu, dla powiększenia te-
renu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN17, 

c) zakaz urządzania miejsc postojowych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

§ 49 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZP41 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) zieleń urządzona; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako ob-

szary poprawy zamieszkiwania, wyznaczone dla 
powiększenia terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN17 i MN18. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące ukształtowania 
obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu: 
1) dla zieleni urządzonej: 

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
c) urządzenie tras spacerowych i miejsc rekre-

acyjnych, 
d) komponowane nasadzenia zieleni z uwzględ-

nieniem istniejącego, wartościowego drze-
wostanu, 

e) zapewnienie przejazdu dla obsługi terenu 
Ukr77, 

f) zakaz urządzania miejsc postojowych, 
g) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) obszary poprawy warunków zamieszkiwania 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wyznaczone jak na rysunku planu, dla po-
większenia terenów zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN17 i MN18, 

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, o których mowa w § 5. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, obowiązują strefy ochrony konserwator-
skiej, o których mowa w § 6. 

§ 50 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-G ustala się przeznaczenie – poszerzenie 
ulicy klasy głównej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) linie rozgraniczające jak na rysunku planu; 
2) jezdnia, chodnik i zieleń w zależności od potrzeb 

i lokalnych uwarunkowań; 
7) obowiązuje trasa rowerowa. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 51 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-Z ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
7) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań; 
4) lokalizacja historycznego elementu w postaci 

istniejącego krzyża; 
5) dopuszcza się trasę rowerową. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 52 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) obustronne chodniki; 
7) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 57 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 17 m; 
2) obustronne chodniki; 
7) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 54 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7KD-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 17 do 18 m, jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
7) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 55 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KD-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 9,5 m do 12 m, jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
7) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 56 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5KD-L ustala się przeznaczenie – poszerzenie 
ulicy klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, 

jak na rysunku planu; 
2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-

gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 57 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 6KD-L ustala się przeznaczenie – poszerzenie 
ulicy klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 –  17758  – Poz. 2598 

1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, 
jak na rysunku planu; 

2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-
gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 58 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7KD-L ustala się przeznaczenie – ulica klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 16 m, jak 

na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
7) dopuszcza się trasę rowerową; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 59 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 8KD-L ustala się przeznaczenie – poszerzenie 
ulicy klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, 

jak na rysunku planu; 
2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-

gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 60 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-D ustala się przeznaczenie – poszerzenie 
ulicy klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, 

jak na rysunku planu; 
2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-

gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 61 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m; 
2) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu; 
7) miejsca postojowe. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 62 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 67 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu z lokalnym poszerzeniem w rejonie 
placu; 

2) lokalizacja istniejących historycznych elementów 
małej architektury; 

7) utrzymanie i ochrona historycznej kompozycji 
zieleni w obrębie placu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 64 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 65 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 6KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 66 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 67 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 8KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 68 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 9KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 69 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 10KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; 
2) ulica zakończona placem do zawracania jak na 

rysunku planu; 
7) szpaler drzew w miejscu wyznaczonym na ry-

sunku planu. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 70 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-P ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

§ 71 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-P ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

§ 72 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 7KD-P ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 77 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-S ustala się przeznaczenie – plac. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) utrzymanie i ochrona historycznej kompozycji 

zieleni. 
7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 

obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 74 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-S ustala się przeznaczenie – teren komu-
nikacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysun-
ku planu. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako 
obszar przeznaczony na cele publiczne. 

§ 75 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KDW ustala się przeznaczenie – ulica we-
wnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) ulica zakończona placem do zawracania jak na 

rysunku planu. 

R o z d z i a ł  4 

Ustałenia końcowe 

§ 76 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się wysokość stawki procen-
towej, o której mowa w art. 76 ust. 4 tej ustawy, na 
5%. 

§ 77 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 78 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZ WłDNICZDCI 
RADI MI JSKI J 

 
GRZEGORZ STOPIŃSKI 
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Załlcznik nr 1 ao uchwałd Raad 
Mie skie  Wrocławia z ania 6 łipca 
2006 r. (poz. 2598) 
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Załlcznik nr 2 ao uchwałd Raad 
Mie skie  Wrocławia z ania 6 łipca 
2006 r. (poz. 2598) 

 
 

Stwierazenie zpoaności mie scowepo płanu zapospoaarowania przestrzennepo z ustałeniami  
”Stuaium uwarunkowań i kierunkrw zapospoaarowania przestrzennepo Gmind Wrocław” 

 
 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części 
zespołu urbanistycznego Złotniki we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław” (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 70 stycznia 1998 r. oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany wyżej wymienionego Studium). 

 

 
 

Załlcznik nr   ao uchwałd Raad 
Mie skie  Wrocławia z ania 6 łipca 
2006 r. (poz. 2598) 

 
 

Rozstrzdpnięcie o sposobie rozpatrzenia uwap zpłoszondch ao pro ektu płanu 
 
Ze zgłoszonych do projektu planu uwag, następujące nie zostały  uwzględnione przez Prezydenta 
Wrocławia: 
1) uwagi Państwa Jakuba i Bogusławy Turek oraz Pana Mikołaja Turek,  dotyczące wprowadzenia 

drogi łączącej ul. Łukową z ul. Małopolską lub wprowadzenia drogi wewnętrznej na odcinku od 
ul. Łukowej do furtki i drzwi wejściowych budynku przy ul. Łukowej 11a oraz doprowadzenia 
do przejęcia przez miasto Wrocław własności działki nr 18 AM6 obręb Złotniki  i sprzedaży jej 
części na rzecz właścicieli działki nr 19 AM6 obręb Złotniki, po uchwaleniu planu; 

2) uwagi Pana Krzysztofa Łapota wnoszącego o nieposzerzanie istniejącej ulicy Małopolskiej; 
7) uwagi Państwa Ryszarda Jaworskiego i Ireny Guźniczak,  wnoszących o: 

a) utrzymanie dla terenu oznaczonego symbolem MN 22 zabudowy niskiej parterowej, w formie 
domów jednorodzinnych, bliźniaczych lub szeregowych z wykluczeniem domów wielorodzin-
nych, 

b) wykreślenie ustępu 2 pkt 5 lit. a, w rozdziale 2 § 70, ustalającego liczbę kondygnacji nad-
ziemnych na nie większą niż 7 dla budynków istniejących,   

c) wykreślenie z rysunku planu budynku wielorodzinnego na działce nr 24/20 AM6 obręb Złot-
niki i zaplanowanie w tym miejscu parkingu ogólnodostępnego; 

4) uwagi Pani Małgorzaty łssman, w części dotyczącej: 
a) pozostawienia ulic Małopolskiej i Łukowej w ich dotychczasowym kształcie; 
b) uwzględnienia w projekcie planu założeń projektu ISPA, zawierającego plan remontu na-

wierzchni i zagospodarowania pobocza; 
c) wprowadzenia w życie rozwiązań regulujących i ograniczających prędkość pojazdów poru-

szających się po ulicy Małopolskiej. 

Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu nie uwzględniła wyżej wymienionych uwag. 
 

 
 

Załlcznik nr 4 ao uchwałd Raad 
Mie skie  Wrocławia z ania 6 łipca 
2006 r. (poz. 2598) 

 
 

Rozstrzdpnięcie o sposobie  reałizac i zapisandch w płanie inwestdc i z zakresu infrastrukturd  
techniczne , ktrre nałeżl ao zaaań własndch pmind oraz zasaaach ich finansowania, zpoanie  

z przepisami o finansach pubłiczndch 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii  uropejskiej, a także 
ze środków zewnętrznych. 
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2599 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERUONIOWA  

z dnia 7 lipca 2006 r. 

w sprawie naaania statutu Urzęaowi Miasta w Dzierżoniowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 2 
i art. 278 ust. 7 ustawy z dnia 70 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się statut 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie: 

 
 

§ 1 

1. Urząd Miasta w Dzierżoniowie zwany dalej Urzę-
dem działa na podstawie statutu Miasta Dzierżo-
niowa oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Miasto 
Dzierżoniów. 

7. Kierownikiem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie jest 
Burmistrz Miasta Dzierżoniowa. 

§ 2 

Burmistrz Miasta wykonuje zadania przy pomocy 
Urzędu w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej  
w Dzierżoniowie i zadań Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
określonych w przepisach prawa. 

§ 7 

łrganizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Mia-
sta Dzierżoniowa w drodze zarządzenia. 

§ 4 

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie  
o finansach publicznych. 
 

§ 5 

Zmiana statutu Urzędu wymaga uchwały Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZACI 
RADI MI JSKI J 

 
HENRYK SMOLNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2600 

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM  

z dnia 70 czerwca 2006 r. 

w sprawie naaania statutu Gminnemu Ośroakowi Pomocd Społeczne  
w Kamieńcu Zlbkowickim 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Uchwala się Statut Gminnego łśrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kamieńcu Ząbkowickim stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ka-
mieniec Ząbkowicki. 

§ 7 

Traci moc Statut Gminnego łśrodka Pomocy Społecz-
nej w Kamieńcu Ząbkowickim zatwierdzony przez Na-

czelnika Gminy Kamieniec Ząbkowicki w dniu 11 maja 
1990 r. 

§ 4 

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

 
PRZ WłDNICZDCI 

RADI GMINI 
 

STANISAW GEMBARA
 
 
 
 

Załlcznik ao uchwałd Raad Gmind  
w Kamieńcu Zlbkowickim z ania  
 0 czerwca 2006 r. (poz. 2600) 

 
 

STATUT 
Gminnepo Ośroaka Pomocd Społeczne  w Kamieńcu Zlbkowickim 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 
Gminny łśrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu 
Ząbkowickim, zwany dalej „łśrodkiem”, jest wyod-
rębnioną jednostką budżetową Gminy Kamieniec Ząb-
kowicki. 

§ 2 

1. łbszarem działania łśrodka jest teren Gminy Ka-
mieniec Zabkowicki. 

2. Siedziba łśrodka mieści się w Kamieńcu Ząbko-
wickim przy ul. Ząbkowickiej 26. 

§ 7 

łśrodek działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 597 z późn. zm.) 
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) 

7. ustawy z dnia 28 listopada 2007 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  
z późn. zm.) 

4. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 772  
z późn. zm.) 

5. innych przepisów dotyczących pomocy społecznej 
6. niniejszego Statutu. 

II. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA OŚRODKA 

§ 4 

łśrodek działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się 
w trudnych sytuacjach życiowych, które nie są w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, za-
soby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin 
w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbęd-

nych potrzeb i umożliwienie im bytowania w warun-
kach odpowiadających godności człowieka. Udzielana 
pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do 
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem. 

§ 5 

Do zadań łśrodka należy w szczególności: 
– dokonywanie rozeznania i analizy potrzeb w zakre-

sie pomocy społecznej, 
– przyznawanie i wypłacanie przewidzianych usta-

wami świadczeń, 
– pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 
– praca socjalna rozumiana jako działalność zawodo-

wa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie poprzez pełnienie od-
powiednich ról społecznych oraz tworzenie warun-
ków sprzyjających temu celowi, 

– inne zadania wynikające z rządowych programów, 
mających na celu odnowę poziomu życia osób, ro-
dzin czy grup społecznych. 

§ 6 

W wykonywaniu zadań łśrodek współpracuje  
w szczególności z: 
1. Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
2. samorządem powiatowym, 
7. samorządem gminnym, 
4. organizacjami społecznymi i pozarządowymi, ko-

ściołem katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawny-
mi. 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 7 

1. Pracą łśrodka kieruje kierownik łśrodka. 
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2. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierow-
nika łśrodka jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbko-
wicki. 

7. Kierownik łśrodka sprawuje nadzór nad należytym 
spełnianiem obowiązków przez pracowników 
łśrodka. 

4. Kierownik łśrodka składa Radzie Gminy w Kamień-
cu Ząbkowickim coroczne sprawozdania z działal-
ności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomo-
cy społecznej. 

5. Kierownik łśrodka przygotowuje dla potrzeb i na 
żądanie Rady Gminy i Wójta inne informacje  
i sprawozdania z zakresu pracy łśrodka. 

§ 8 

1. łśrodek zatrudnia pracowników w liczbie zapew-
niającej pełną realizacje zadań łśrodka. 

2. łśrodek jest pracodawcą w rozumieniu prawa pra-
cy dla zatrudnionych w nim pracowników. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA 

§ 9 

1. łśrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki budżetowej łśrodka jest 
roczny plan finansowy określający jego dochody  
i wydatki. 

7. Działalność łśrodka jest finansowana: 
a) w zakresie zadań własnych gminy – z budżetu 

Gminy Kamieniec Ząbkowicki,  
b) w zakresie zadań zleconych, świadczeń rodzin-

nych i zaliczek alimentacyjnych – z budżetu Wo-
jewody Dolnośląskiego, poprzez dotacje celowe 
przekazywane na rachunek budżetu gminy. 

4. łśrodek może pozyskiwać na swoją działalność 
środki finansowe oraz otrzymywać pomoc rzeczo-
wą z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa. 

5. łśrodek rozlicza się z całości wydatków z budże-
tem gminy. 

6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem gminy 
sprawuje Skarbnik Gminy w Kamieńcu Ząbkowic-
kim. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

łśrodek używa pieczęci podłużnej o treści: 

Gminny łśrodek Pomocy Społecznej 
ul. Ząbkowicka 26 

57-270 Kamieniec Ząbkowicki 
Regon 005811246, NIP 887-17-49-547 

§ 11 

Zmiany w Statucie łśrodka mogą nastąpić w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2601 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 19 lipca 2006 r. 

w sprawie zmienia lca uchwałę w sprawie ustałenia repułaminu uaziełania 
pomocd materiałne  o charakterze soc ałndm ała ucznirw z terenu Gmind 
                                              Ciepłowoad 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:   

 
 

§ 1 

W uchwale nr 170/XXV/2005 r. Rada Gminy Ciepło-
wody z dnia 70 marca 2005 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Ciepłowody (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 70, poz. 1509) załącznik otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cie-
płowody. 

§ 7 

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

PRZ WłDNICZDCI 
RADI GMINI 

 
MARIAN KOZYRA 
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Załlcznik ao uchwałd Raad Gmind 
Ciepłowoad z ania 19 łipca 2006 r. 
(poz. 2601) 
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2602 

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 26 lipca 2006 r. 

w sprawie przd ęcia Gminnepo Propramu Opieki naa zabdtkami na łata 
2006–2010 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. 87 ust. 1, 7, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz.1568 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków przyjmuje się Gminny Program łpieki nad 
zabytkami na lata 2006–2010 stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7 

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

WIC PRZ WłDNICZACI RADI 
 

TOMASZ PAWŁOWSKI

 
 
 
 

Załlcznik ao uchwałd Raad Gmind 
Jerzmanowa z ania 26 łipca 2006 r. 
(poz. 2602) 

 
 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
NA LATA 2006–2010 

 
 

I. Postanowienia oprłne 

1. Iilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia  

27 lipca 2007 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568); 

2) programie – rozumie się przez to „GMINNI 
PRłGRAM łPI KI NAD ZABITKAMI NA LATA 
2006-2010”, 

7) Gminie – rozumie się przez to Gminę Jerzmano-
wa. 

2. Program ma na celu: 
1) włączenie problematyki ochrony zabytków do 

bieżących zadań, wynikających z zapisów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego w gminie, 

2) rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmo-
wania działań zmierzających do zahamowania 
procesów degradacji zabytków i doprowadzania 
do poprawy stanu ich zachowania, 

7) eksponowanie zabytków oraz walorów krajobra-
zu kulturowego, 

4) podejmowanie działań zwiększających atrakcyj-
ności zabytków dla potrzeb społecznych, tury-
stycznych i edukacyjnych, 

5) tworzenie warunków współpracy z właścicielami 
zabytków dla zapewnienia opieki nad zabytkami. 

II. Posiaaana aokumentac a aotdczlca arbr kułturd  
w Gminie 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Jerzma-
nowa jest zgodny z: 
1. Strategią Rozwoju Gminy Jerzmanowa, która wy-

znacza długofalowe kierunki społeczno-
gospodarczego rozwoju Gminy i sposób ich realiza-
cji. Celem strategicznym jest zapewnienie optymal-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego i zapew-
nienie oraz stworzenie jak najlepszych warunków 
życia jej mieszkańców. 

2. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Jerzmanowa”, które 
jest instrumentem kształtowania polityki prze-
strzennej Gminy, przy uwzględnieniu uwarunkowań 
wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa 
obejmują: 
1) cele rozwoju Gminy oraz uwarunkowania ich re-

alizacji, 
2) zasady realizacji polityki przestrzennej, 
7) ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków, 
4) ochronę stanowisk archeologicznych w Gminie. 
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W wyszczególnionym rozdziale „Kierunki i zasady 
ochrony dóbr kultury” zawarte zostały  wytyczne 
wraz z wykazem działań, które są postulowane dla 
zachowania walorów kulturowych Gminy. 

7. Miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowa obejmującymi cały 
obszar Gminy. W procesie planistycznym uzyskano 
uzgodnienia projektów od Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, co świadczy o tym, że Gmina 
zamierza kontynuować swoje działania w płasz-
czyźnie ochrony środowiska kulturowego w tym 
ochrony zabytków i opieki na zabytkami. Będzie to 
miało istotne znaczenie dla określenia działań prio-
rytetowych i bieżących w dalszej części programu. 

III. Katałop zabdtkrw w Gminie z uwzpłęanieniem  
stanrw własnościowdch 

łbiekty, zespoły zabytkowe są objęte rygorami ochro-
ny konserwatorskiej wynikającymi z ustawy. Rygory 

te obowiązują niezależnie od położenia obiektu w po-
szczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub 
poza strefami. Wszelkie prace remontowe, zmiany 
własności, funkcji i przeznaczenia obiektu wymagają 
pisemnego pozwolenia legnickiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu łchrony Zabytków. Wójt Gminy 
Jerzmanowa zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy prowadzi 
gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart ad-
resowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków, która jest 
podstawą do sporządzenia programu opieki nad zabyt-
kami.  widencją zostały objęte zespoły i obiekty o 
istotnych, lokalnych walorach historycznych, kulturo-
wych i krajobrazowych. Gminna ewidencja nie jest 
dokumentem zamkniętym jest na bieżąco uzupełniana i 
weryfikowana. Jej zmiany nie powodują nieważności 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad 
zabytkami. 

 
 
 

Kartoteka aaresowa obe mu e następu lce zabdtki 
 
ZABITKI NI RUCHłM  
 

Lp. Nazwa zabytku Miejsce położenia 
Własność gruntów, na których  

położony jest zabytek 
1. Pałac Bądzów łsoba fizyczna 
2. Park typu krajobrazowego Bądzów łsoba fizyczna 
7. Kościół parafialny (pw. Św. Apostołów Szymona i 

Judy Tadeusza) 
Jaczów Parafia Rzymsko-katolicka w Jaczowie 

4. Kostnica Jaczów Parafia Rzymsko-katolicka w Jaczowie 
5. Kuźnia Jaczów łsoba Fizyczna 
6. Dom mieszkalny ul. Szkolna 27 (stare nr 62) Jaczów łsoba fizyczna 
7. Kościół parafialny (pw. Wszystkich Świętych) Jerzmanowa Parafia Rzymskokatolicka w Jaczowie 
8. Cmentarz przykościelny Jerzmanowa Parafia Rzymskokatolicka w Jaczowie 
9. Pałac wraz z parkiem Jerzmanowa łsoba fizyczna 
10. Park Jerzmanowa łsoba fizyczna 

Gmina Jerzmanowa 
11. Zespół zabudowy dworskiej: 

1. stajnia, 
2. obora 

Kurowice łsoby fizyczne 

12. Dom mieszkalny nr 18 Kurowice łsoba fizyczna 
17. Dom mieszkalny nr 22 Kurowice łso ba fizyczna 
14. Dwór Łagoszów Mały ANRSP Wrocław 
15. Park Maniów ANRSP Wrocław 
16. Ruina pałacu i oficyna Potoczek ANRSP Wrocław 

 
Z wyżej wymienionych zabytków najwcześniej do ewidencji wpisane zostały zabytki – poz. 7, 7 i 9 w roku 
1961. Następne wpisy następowały w latach 1967, 1971, 1980, 1987 i 1986. 
 

ZABITKI RUCHłM  
 

Lp Nazwa zabytku Miejsce położenia 
Własność gruntów, na których położony 

jest zabytek 
1 2 7 4 
1. Wystrój i wyposażenie wnętrz kościoła 

parafialnego w Jaczowie 
Jaczów Parafia Rzymskokatolicka w Jaczowie 

2. Wystrój i wyposażenie wnętrz kościoła 
filialnego pw. Wszystkich Świętych w 
Jerzmanowej 

Jerzmanowa Parafia Rzymskokatolicka w Jaczowie 
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                                   cd. tabeli 
1 2 7 4 
7. Zabytkowe elementy wyposażenia ko-

ścioła pw. Wszystkich Świętych w 
Jerzmanowej 

Jerzmanowa Parafia Rzymskokatolicka w Jaczowie 

4. Wystrój pałacu w Jerzmanowej Jerzmanowa łsoba fizyczna 
5. Rzeźba Św. Jana Nepomucena we wsi 

Kurowice 
Kurowice Parafia Rzymskokatolicka w Jakubowie 

 

 
 
Posiadana dokumentacja kwalifikuje niektóre obiekty 
zabytkowe do ochrony mimo, że nie są one wpisane 
do rejestru zabytków. 
W tej grupie znalazły się głównie: 
1) budynki: domy mieszkalne, stodoły, obory, stajnie, 

mieszkalno-gospodarcze, gospodarcze datowanie 
przypada na koniec XIX wieku i początek XX 
,wieku 

2) zespoły: mieszkalno-gospodarcze, folwarczne, 
dworskie datowanie przypada na koniec XIX wieku 
i początek XX wieku, 

7) obiekty sakralne: krzyże przydrożne, kapliczki, figu-
ry, nagrobki w większości z XIX i początków XX 
wieku. 

W Gminie jest łącznie ponad 180 obiektów zakwalifi-
kowanych do wymienionej grupy. 
W dokumentacji wyróżniono obiekty kulturowe repre-
zentujące walory regionalne.  
W tym zakresie sprawy zmiany spraw modernizacyj-
nych i remontowych leżą wyłącznie w gestii właścicieli 
tych gruntów, gdyż są położone poza strefami ochrony 
konserwatorskiej. Do tej grupy należą głównie budynki 
mieszkalne. 

ZABITKI ARCH łLłGICZN  

Rejestr zabytków archeologicznych obejmuje 57 udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne o własnej 
formie krajobrazowej, w tym 7 o powierzchni powyżej 
0,5ha są to: osady, cmentarzyska szkieletowe, punkty 
osadnicze. Usytuowane są przede wszystkim w miej-
scowościach: Jerzmanowa, Jaczów, Kurowice,  Bą-
dzów, Golowice, Gaiki i Potoczek. 

IV. Zestawienie cełrw priordtetowdch i zaaań ao reałi-
zac i w zakresie opieki naa zabdtkami 

1. Aktuałizac a i uzupełnienie bazd aandch: 
1) Dokonanie przeglądu w terenie z udziałem Rad 

Sołeckich w każdym sołectwie i weryfikacja po-
siadanych wykazów. 

2) Kwalifikacja obiektów pod kątem stanu este-
tycznego. 

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wszyst-
kich istniejących obiektów. 

4) Uzupełnienie kart ewidencyjnych obiektów  
o uzyskane dane i dokumentację fotograficzną. 

2. Okreśłenie stanrw własnościowdch obiektrw: 
Ustalenie szczegółowej lokalizacji obiektów na 
działkach gruntu. 

7. Okreśłenie stanrw techniczndch obiektrw: 
1) Nawiązanie współpracy z powiatowym organem 

nadzoru budowlanego w celu ustalenia stanu 
technicznego zinwentaryzowanych obiektów. 

2) Sporządzenie wniosków i opinii w sprawie dal-
szej kwalifikacji obiektów do gminnej ewidencji 
dóbr kultury. 

7) Skierowanie wniosków o wpisanie wskazanych 
obiektów o walorach kulturowych do rejestru 
zabytków. 

4. Bieżlca aktuałizac a ewiaenc i arbr kułturd w Gmi-
nie: 
1) Wprowadzanie zmian dotyczących rozbiórek, 

modernizacji i remontów. 
2) Wprowadzenie zmian dotyczących stosunków 

własnościowych. 
5. Dokonanie poaziału arbr na kateporie i opracowa-

nie zasaa opieki naa nimi: 
1) Nawiązanie współpracy z wojewódzką służbą 

ochrony zabytków i dokonanie wspólnej oceny 
w kontekście przeprowadzonej inwentaryzacji. 

2) Poinformowanie właścicieli obiektów o ich za-
kwalifikowaniu do obiektów zabytkowych bądź 
o wymogach w zakresie opieki nad nimi. 

6. Poae mowanie aziałań w zakresie oanowd zabdt-
krw: 
1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na odno-

wę. 
2) Informowanie właścicieli obiektów zabytkowych 

o możliwościach pozyskania środków na odno-
wę zabytków. 

7) Przygotowanie aktualnych informacji o możliwo-
ściach starania się o środki pozabudżetowe na 
dofinansowanie prac konserwatorskich przy 
obiektach zabytkowych. 

4) Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych, 
porządkowych i zabezpieczających na terenie 
parków, cmentarzy oraz przy alejach. 

5) Przygotowanie oferty prac sezonowych dla bez-
robotnych mieszkańców Gminy przy bieżących 
pracach pielęgnacyjnych prowadzonych na tere-
nie zabytkowych założeń zielonych. 

6) Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych pole-
gających na uzupełnieniu drzewostanu Alei Li-
powej w Jerzmanowej.   

7. Płanowane aziałania w zakresie płanowania prze-
strzennepo oraz pospoaarce nieruchomościami: 
1) Zapobieganie rozproszenia osadnictwa i ochro-

na historycznie ukształtowanych układów 
osadniczych. 

2) Wyznaczanie w planach miejscowych nowych 
terenów pod zabudowę mieszkaniową na za-
sadzie kontynuacji historycznych siedlisk. 

7) Wypełnienie zabudową wolnych działek bu-
dowlanych w obszarach historycznych siedlisk. 
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4) łchrona historycznie ukształtowanego układu 
przestrzennego miejscowości i relacji pomiędzy 
zespołami zabytkowej zabudowy. 

5) Niedopuszczanie do rozdrabniania własności 
historycznej. 

6) Utrzymanie cech budownictwa regionalnego w 
nowo projektowanej architekturze. 

7) Interwencja władz gminnych przy naruszeniach 
prawa budowlanego w zakresie samowoli bu-
dowlanych rozbudowy i przebudowy zmienia-
jącej bryłę budynków na obszarach objętych 
ochroną konserwatorską przy obiektach zabyt-
kowych oraz ujętych w ewidencji gminnej. 

8) Przeciwdziałanie przy niszczeniu stanowisk ar-
cheologicznych – przestrzeganie konieczności 
wymagania przy wydawaniu zezwoleń na bu-
dowę opinii bądź zezwoleń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

9) Podejmowanie działań mających na celu 
ochronę, zachowanie i rewaloryzację stano-
wisk archeologicznych o własnej formie krajo-
brazowej. 

10) Wypracowania standardów zagospodarowania 
i estetyki zabytkowych przestrzeni publicz-
nych. 

8. Okreśłenie zasaa uaostępniania zabdtkrw w cełach 
turdstdczndch: 
1) Ustalenie z właścicielami wykazu obiektów udo-

stępnianych w celach turystycznych. 
2) łznakowanie obiektów udostępnianych w ce-

lach turystycznych. 

7) łpracowanie tablic informacyjnych zamieszczo-
nych na zewnątrz obiektów zawierających pod-
stawowe dane historyczne o obiekcie. 

9. Eaukac a w zakresie ochrond azieazictwa kułturo-
wepo: 
1) Włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do za-

jęć szkolnych w szkołach podstawowych i gim-
nazjum prowadzonych przez Gminę (zachęta do 
zwracania szczególnej uwagi na znaleziska ar-
cheologiczne przez uczniów).  

2) Dofinansowanie szkolnych konkursów wiedzy  
o zabytkach Gminy oraz wycieczek szkolnych, 
których celem jest poznawanie zabytków Gmi-
ny. 

7) Publikacja materiałów dotyczących ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami w prasie lokalnej  
i na stronie internetowej Urzędu i Gminy Jerz-
manowa.  

4) Zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu i Gminy Jerzmanowa informacji dotyczą-
cych historii poszczególnych miejscowości. 

5) Uczestnictwo Gminy oraz właścicieli Zabytków  
z tereny Gminy w obchodach  uropejskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Realizacja programu poddana będzie ocenie Rady 
Gminy w Jerzmanowej po upływie dwóch lat od je-
go uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w programie mają 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 
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UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 26 lipca 2006 r. 

w sprawie zmiand uchwałd nr XLIII/209/2006 Raad Gmind Jerzmanowa 
z ania 26 kwietnia 2006 r. w sprawie repułaminu utrzdmania czdstości 
                         i porzlaku na terenie Gmind Jerzmanowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 276, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Po uwzględnieniu skargi Wojewody Dolnośląskiego  
z dnia 26 czerwca 2006 r. w uchwale  
nr XLIII/209/2006 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia  
26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 skreśla się pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 10,  

pkt 11, pkt 12, pkt 17; 
2) w § 5 skreśla się pkt 6; 
7) w § 14 skreśla się ust. 2 i ust. 7. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

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

WIC PRZ WłDNICZDCI RADI 
 

TOMASZ PAWŁOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 28 lipca 2006 r. 

w sprawie zasaa uaziełania i rozłiczania aotac i na prace konserwatorskie, 
restauratorskie łub robotd buaowłane przd zabdtkach wpisandch ao re estru 
                         zabdtkrw na terenie pmind Kostomłotd 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 70 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gmi-
ny Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budżetu gminy Kostomłoty mogą być udzielane 
dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znaj-
dujących się na terenie gminy Kostomłoty, jeżeli: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, 
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, ar-

tystyczne lub naukowe dla gminy Kostomłoty. 
2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest wła-

ścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mo-
wa w ust. 1. 

7. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, usta-
lonym na podstawie kosztorysu zatwierdzonego 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu, które zostaną przeprowadzone w roku 
złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie 
dotacji. 

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie  
 roboty budowlane może obejmować nakłady ko-
nieczne na: 
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konser-

watorskich, 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, ar-

chitektonicznych lub archeologicznych, 
7) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich  

i restauratorskich, 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego, 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 

wnętrz, 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku, 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych 

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania tego zabytku, 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych albo ich całkowite odtwo-
rzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej 
dla tego zabytku kolorystyki, 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia da-
chowego, rynien i rur spustowych, 

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabyt-
kach drewnianych lub w zabytkach, które po-
siadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności, 

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
17) zakup materiałów konserwatorskich i budow-

lanych, niezbędnych do wykonania prac i robot 
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których 
mowa w pkt 7–12, 

14) modernizację i montaż instalacji przeciwwła-
maniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 2 

1. Dotacja, w zakresie określonym w § 1 ust. 4, może 
być udzielona w wysokości do 70% nakładów ko-
niecznych na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, o którym mowa w § 1 ust.1  

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać 
udzielona:  
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty 

w 100% są finansowane z dotacji pochodzą-
cych z innych źródeł,  

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
gminę Kostomłoty i inne uprawnione organy 
przekroczyła wysokość 100% nakładów ko-
niecznych na te prace lub roboty.  

§ 7 

1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek  
o dotację wraz z następującymi załącznikami:  
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, 

którego dotyczą prace lub roboty,  
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 

zabytkiem,  
7) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywa-

nych lub wykonanych prac lub robót ze wskaza-
niem źródeł ich finansowania,  

4) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu zezwalającą na przeprowa-
dzenie prac lub robót,  

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skie-
rowanych do innych organów,  
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6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie 
poprzedzającym dzień złożenia wniosku.  

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik do uchwały.  

§ 4 

1. Wnioski o dotację składa się Wójtowi Gminy Ko-
stomłoty do końca września każdego roku.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastoso-
wania w przypadku ubiegania się o dotację na pra-
ce interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.  

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Kostomłoty na 
wniosek Wójta Gminy.  

2. W uchwale Rady Gminy określa się nazwę otrzymu-
jącego dotację, prace lub roboty, na wykonanie 
których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej 
dotacji.  

§ 6 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy 
określającej w szczególności:  
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,  
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od 

wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub ro-
bót i rozliczenia tych wydatków,  

7) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,  

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu 
otrzymanej dotacji,  

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do podda-
nia się pełnej kontroli w zakresie należytego wyko-
nania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbęd-
nej dokumentacji,  

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.  

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór 
wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawi-
ciela Urzędu Gminy Kostomłoty.  

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot, który otrzymał 
dotację, składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z 
wykorzystania dotacji w terminie 70 dni od dnia 
zakończenia prac lub robót nie później jednak niż  
15 grudnia roku w którym przekazana została dota-
cja.  

§ 8 

Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Ko-
stomłoty prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz 
informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji 
o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Kostomło-
ty.  

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
stomłoty.  

§ 10 

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

WIC PRZ WłDNICZDCA 
RADI GMINI 

 
EWA KAWIECKA 
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Załlcznik ao uchwałd  Raad Gmind 
Kostomłotd z ania 28 łipca 2006 r. 
(poz. 2604)  
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZSDU REGULACJI ENERGETYKI 
nr WCC/1150/1701/W/OWR/2006/JJ z ania  1 łipca 2006 r. w sprawie 

uaziełenia konces i na wdtwarzanie ciepła ała Kompanii Spirdtusowe  
„WRATISLAVIA” Połmos Wrocław SA 

z sieazibl we Wrocławiu 

 Na wniosek z dnia 19 maja 2006 r. Kompanii Spirytusowej 
„WRATISLAVIA” Polmos Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu decyzją 
Prezesa UR  z dnia 71 lipca 2006 r. Nr WCC/150/1701/W/łWR/2006/JJ 
została udzielona koncesja na wytwarzanie ciepła  dla tego Przedsiębiorstwa 

 
 

Uzasaanienie 
 
Pismem z dnia 19 maja 2006 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o udzielenie koncesji 
na wytwarzanie ciepła w związku z planowanym rozpoczęciem z dniem 1 listopada 2006 r. 
działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 10  kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo poinformowało, że w ramach działalności objętej 
koncesją zamierza wytwarzać i sprzedawać ciepło dla realizowanej aktualnie wytwórni estrów 
wyższych kwasów tłuszczowych „WRATISLAVIA-BIł”.  
W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że Przedsiębior-
stwo spełnia wymogi określone w art. 77 ust. 1 pkt 1÷4 ustawy – Prawo energetyczne oraz 
nie zachodzą okoliczności określone w art. 77 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy – Prawo energetyczne.  
Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1  ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 104 usta-
wy z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 70 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes 
Urzędu Regulacji  nergetyki postanowił udzielić koncesji nr WCC/1150/1701/W/łWR/2006/JJ 
na wytwarzanie ciepła na okres od 1 listopada 2006 r. do 1 listopada 2016 r.  
Warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją zostały określone zgodnie  
z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.  

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji  nergetyki 

ZASTSPCA DYREKTORA 
PłŁUDNIłWł-ZACHłDNI Gł 
 łDDZIAŁU T R NłW Gł 

URZĘDU R GULACJI  N RG TIKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
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Informac a o aecdz i Prezesa Urzęau Repułac i Enerpetdki 
w sprawie zmiand konces i w zakresie wdtwarzania ciepła ała 

Przeasiębiorstwa Enerpetdki Ciepłne  Lubań Sp. z o.o. z sieazibl w Lubaniu 
 
 

W dniu 28 lipca 2006 r. decyzją nr WCC/6G/775/W/łWR/2006/MB na wniosek Przedsiębior-
stwa  nergetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu, Prezes Urzędu Regulacji  ner-
getyki postanowił zmienić decyzję administracyjną dotyczącą koncesji w zakresie wytwarzania 
ciepła. 
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Uzasaanienie 

Decyzją z dnia 18 sierpnia 1998 r. nr WCC/6/775/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami, udzielo-
no Przedsiębiorstwu  nergetyki Cieplnej Lubań koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do  
20 sierpnia 2008 r. 
Wnioskiem z dnia 28 czerwca 2006 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę wydanej decyzji, 
w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności, spowodowaną przyjęciem do eksplo-
atacji zmodernizowanego źródła ciepła (kotła wodnego typu WR-2,5 o mocy 2,91 MW opalane-
go miałem węglowym) w ciepłowni „Śródmieście”.  

Po stwierdzeniu, że wniosek Przedsiębiorstwa zasługuje na uwzględnienie, na podstawie art. 41 
ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji  nergetyki postanowił zmienić decyzję  
z dnia 18 sierpnia 1998 r. zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji  nergetyki 

ZASTSPCA DYREKTORA 
PłŁUDNIłWł-ZACHłDNI Gł 
 łDDZIAŁU T R NłW Gł 

URZĘDU R GULACJI  N RG TIKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gzemplarze 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. 0-71/740-64-74, 

 – 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 7, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-700 Wałbrzych, ul. Słowackiego 27a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/740-62-02. 

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. 0-71/740-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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