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3140 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określająwego wwsokośt oraz warunki przw-
znawania dodatków do wwnagrodzenia, zasad obliwzania wwnagrodzenia za 
godzinw ponadwwmiarowe i zastępstwa doraźne dla nauwzwwieli 
                      zatrudnionwwh w plawówkawh oświatowwwh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zm.) oraz 
art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jedn. Bz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozpo-
rządzenia Ministra rdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 200R r. w 
sprawie wysokości minimalnych sta-wek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Bz. U. 
z 200R r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, 
co następuje: 

 
 

Regulamin określająww wwsokośt oraz warunki przwznawania dodatków do wwnagrodzenia 
 

R O Z B 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) karwie – rozumie się przez to ustawę z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Bz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządze-
niu MrNiS z dnia 31 stycznia 200R r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Bz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

3) plawówwe oświatowej – rozumie się przez to szkołę 
podstawową, gimnazjum, przedszkole, liceum ogól-
nokształcące,  

4) nauwzwwielawh – rozumie się przez to nauczycieli i 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolu,  

R) związkawh zawodowwwh – rozumie się przez to 
Związek Nauczycielstwa 6olskiego zrzeszający na-
uczycieli działający na terenie placówki, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój.  

6) MENiS – Ministerstwo rdukacji Narodowej i Spor-
tu. 

R O Z B Z I A Ł   II 

Wwnagrodzenie zasadniwze 

§ 3 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli określa rozporządzenie MrNiS z dnia  
31 stycznia 200R 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 O Z B Z I A Ł   III 

Dodatek za wwsługę lat 

§ 4 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z art. 33 ust. 1 KN. 

§ R 

Wysokość dodatku za wysługę lat ustala się odpo-
wiednio do okresu zatrudnienia. 

§ 6 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat,  
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadnicze-go 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 

6rzy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat stosu-
je się zasady i normy wymienione w § 7 rozporządze-
nia. 

§ 8 

Bodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) Za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 

dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że 
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przepis szczególny stanowi inaczej. Bodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecno-ści w pracy, 
za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego. 

2) Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymia-
rze zajęć przysługuje dodatek za wysługę lat pro-
porcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

3) Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymia-
rze godzin w kilku placówkach oświatowych doda-
tek za wysługę lat sumuje się do wysokości jedne-
go etatu.  

§ 9 

Bodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrek-
tor, a dla dyrektorów Burmistrz Lądka Zdroju. 

R O Z B Z I A Ł   IV 

Dodatek funkwwjnw 

§ 10 

Bo uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są na-
uczyciele, którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, 
2) wychowawstwo klasy, 
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

§ 11 

Nauczycielom wymienionym w § 12 przysługuje doda-
tek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej 
tabeli: 
 

Lp. Stanowisko 
Miesięwznie w zł od 

do 

1. Byrektor szkoły  RR0 1 200 

2. Wicedyrektor szkoły RR0 800 

3. Byrektor przedszkola 3R0 800 

4. 
Nauczyciel wychowawca  
w szkole i przedszkolu 

R0 90 

R. 

Nauczyciel – opiekun stażu  
(za 1 osobę) 
– nauczyciela stażysty 
– nauczyciela kontraktowego 

 
 

110 
70 

 
§ 12 

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. 

3. 6rawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także 
nauczycielom, którzy wykonują obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie, co najmniej jeden miesiąc. 

§ 13 

6rzy 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, 
3) ilość i stan techniczny administrowanych obiektów, 
4) prawidłową organizację pracy, poprawność pod 

względem formalnoprawnym podejmowanych de-
cyzji oraz ich zasadność, 

R) prawidłową politykę kadrową, 
6) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadze-

niem placówki oświatowej, 
7) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i 

kontroli wewnętrznej, 
8) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, 

rozwoju oraz osiągnięć placówki oświatowej, ter-
minowość i rzetelność wykonywanych zadań. 

§ 14 

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 § 13. 

§ 1R 

1. Rrodki finansowe w jednostce oświatowej na doda-
tek za wychowawstwo tworzy się mnożąc liczbę 
oddziałów przez średnią stawkę wyliczoną z kwot 
podanych w tabeli.  

2. Nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo 
klasy, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej 
w tabeli § 11. 

§ 16 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości usta-
lonej w tabeli § 11. 

2. Bodatek przysługuje za każdego nauczyciela odby-
wającego staż. 

§ 17 

1. Bodatki funkcyjne, o których mowa w § 11, nie 
przysługują:  
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w 

pracy,  
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,  
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagro-

dzenie zasadnicze,  
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji  
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego 
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

§ 18 

W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków 
funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie. 

R O Z B Z I A Ł   V 

Dodatek motwwawwjnw 

§ 19 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 KN nauczycielowi może 
być przyznany dodatek motywacyjny. 

§ 20 

1. Bodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami  
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuń-
czej. 

2. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego 
dla nauczyciela wynosi 70 zł do 200 zł. 
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3. Bodatek motywacyjny może być przyznawany jest 
na okres jednego roku szkolnego, nie krócej jednak 
niż na 3 miesiące. 

4. Bodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
3) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
4) po otrzymania kary dyscyplinarnej na podstawie 

ustawy Karta Nauczyciela, bądź Kodeks 6racy. 
R) za urlop bezpłatny. 

§ 21 

1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden 
etat nauczycielski stanowi R% 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 
MrNiS z dnia 31 stycznia 200R 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 (Bz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.),  

2. Jeden etat nauczycielski (do zastosowania  
w ust. 1 otrzymuje się dzieląc liczbę godzin dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych na za-
jęcia obowiązkowe i dodatkowe zatwierdzone  
w arkuszu „Organizacja roku szkolnego...” przez 
obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Bolnoślą-
skiego 6N.II.0911-3/467/06 z dnia R października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 21). 

§ 22 

1. Ustala się „Regulamin przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego dla nauczycieli”: 
1) W zakresie pracy na rzecz klasy: 

a. organizowanie wycieczek turystyczno- 
-krajoznawczych, 

b. organizowanie wyjść o charakterze oświato-
wo-kulturalnym (do kina, teatru, muzeum, 
opery itp.) w czasie wolnym od zajęć lekcyj-
nych, 

c. organizowanie imprez klasowych (Wigilia, 
półmetek, wieczorek klasowy, itp.) w czasie 
wolnym od zajęć lekcyjnych, 

d. dokumentowanie życia wewnątrzklasowego. 
2) W zakresie pracy z uczniami: 

a. realizacja opracowanych przez siebie progra-
mów nauczania, 

b. przygotowanie uczniów do udziału w konkur-
sach, olimpiadach, zawodach sportowych, 
itp., 

c. prowadzenie nieodpłatnych, dodatkowych, 
udokumentowanych zajęć edukacyjnych  
z uczniami (zajęcia wyrównawcze, koła zain-
teresowań, zajęcia przygotowujące do egza-
minu/ sprawdzianu, itp.), 

d. opracowanie i wdrażanie innowacji pedago-
gicznych, 

e. praca na rzecz uczniów wymagających 
szczególnej opieki, 

f. efekty w pracy wychowawczej (realizacja 
programu wychowawczego, profilaktycznego 
szkoły, itp.), 

g. współpraca z instytucjami działającymi na 
rzecz dziecka. 

3) W zakresie pracy na rzecz szkoły: 
a. prowadzenie lekcji otwartych, 
b. przygotowanie i prowadzenie szkoleń rady 

pedagogicznej, komisji samokształceniowej, 
ze-społu wychowawczego itp., 

c. organizowanie imprez ogólnoszkolnych, 
d. stałe protokołowanie posiedzeń rady pedago-

gicznej. 
e. praca w szkolnej komisji socjalnej, 
f. prace na rzecz promocji szkoły, 
g. pozyskiwanie środków finansowych i rze-

czowych na rzecz szkoły. 
4) W zakresie doskonalenia zawodowego, warszta-

tu pracy i samokształcenia: 
a. unowocześnianie warsztatu pracy, 
b. dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

c. zdobywanie nowych umiejętności poprzez 
uczestniczenie w kursach, warsztatach, szko-
leniach i innych formach doskonalenia zawo-
dowego, poświadczonych stosownym doku-
mentem, 

d. ukończenie studiów podyplomowych, kursów 
kwalifikacyjnych, 

e. upowszechnianie poza szkołą własnych do-
świadczeń i innowacji pedagogicznych, 

f. uczestnictwo w pracach doraźnych komisji 
wykonujących zadania wynikające z potrzeb 
szkoły. 

R) W zakresie jakości świadczonej pracy, a w 
szczególności: 
a. systematyczne, rzetelne, terminowe wywią-

zywanie się z powierzonych obowiązków, 
b. rzetelne wywiązywanie się z dodatkowych 

podjętych zadań, 
c. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej, 
d. wywiązywanie się z obowiązku dyżurów na-

uczycielskich w czasie przerw, 
e. przestrzeganie dyscypliny pracy, 

2. Byrektor szkoły ustala nauczycielom wysokość 
dodatku motywacyjnego zgodnie z § 21 ust. 1 w 
granicach posiadanych środków finansowych. 

3. 6rzyznane dodatki motywacyjne wypłaca się po za-
sięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. 

4. Becyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazywana jest nauczycielowi na piśmie. Kopię 
załącza się do akt osobowych i przekazuje głównej 
księgowej szkoły. 

R. Becyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego opi-
niuje związek zawodowy działający na terenie szko-
ły.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Bolnoślą-
skiego 6N.II.0911-3/467/06 z dnia R października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 22 ust. 3 i ust. R). 

§ 23 

1. Byrektorom szkół, przedszkola może być przyznany 
dodatek motywacyjny w wysokości do 600 zł  
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w zależności od osiągnięć w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, jakości sprawowania nadzoru 
pedagogicznego oraz poziomu zarządzania podległą 
placówką. 

2. Bodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje 
Burmistrz Lądka Zdroju na czas określony nie krót-
szy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

3. Bodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
3) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
4) po otrzymania kary dyscyplinarnej na podstawie 

ustawy Karta Nauczyciela, bądź Kodeks 6racy. 
R) za urlop bezpłatny. 

§ 24 

Wysokość środków finansowych na dodatki motywa-
cyjne dla dyrektorów placówek oświatowych wynosi 
20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów. 

§ 2R 

1. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego 
dla dyrektorów są wyniki pracy w zakresie nadzoru 
i kierowania, a w szczególności: 
1) prawidłowe dysponowanie środkami finanso-

wymi oraz gospodarowanie mieniem, w tym: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i racjo-

nalnego planowania wydatków, 
b) prowadzenie prawidłowej zgodnej z przepi-

sami dokumentacji szkoły, 
c) terminowe przedkładanie planów finanso-

wych i sprawozdań, 
d) pozyskiwanie darczyńców oraz środków po-

zabudżetowych i ich prawidłowego wykorzy-
stania, 

e) unowocześnianie bazy i wyposażenia szkoły, 
2) właściwe kierowanie procesami opiekuńczymi, 

dydaktycznymi i wychowawczymi, w tym: 
a) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych, 
b) planowanie perspektywicznego rozwoju szko-

ły, 
c) wykonywanie innych czynności wynikających 

z zadań statutowych szkoły, 
d) wprowadzanie innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych i programów autorskich, 
e) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodo-

wych, 
f) motywowanie pracowników poprzez wnio-

skowanie o przyznawanie im nagród i odzna-
czeń, 

g) organizowanie imprez przynoszących szkole 
popularność w środowisku i ewentualne ko-
rzyści materialne. 

h) udział w pracach na rzecz środowiska, 
i) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wycho-

wawcze i opiekuńcze. 
j) organizację czasu wolnego (zajęcia pozalek-

cyjne, imprezy integracyjne, itp.). 
3) prowadzenie spraw pracowniczych oraz organi-

zacji pracy szkoły, w tym: 
a) utrzymywanie budynków szkoły oraz należą-

cych do nich terenów w należytym stanie, 

b) biegła znajomość prawa oświatowego i pra-
wa pracy, 

c) sprawne, zgodne ze statutem kierowanie pla-
cówką. 

d) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 
aktywność zawodowa nauczycieli (kształce-
nie, doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, 
itp.). 

e) współpracę z Radą Rodziców i środowiskiem 
lokalnym, 

f) opracowanie rzetelnego, odpowiadające po-
trzebom i realnego „Arkusza organizacji szko-
ły”, 

g) dbanie o dobrą atmosferę pracy w szkole  
i przestrzeganie zasad współżycia społeczne-
go, 

h) działanie na rzecz środowiska lokalnego oraz 
prawidłowa współpraca z organem prowa-
dzącym, 

i) umiejętne rozwiązywanie sytuacji konflikto-
wych, 

j) przestrzeganie ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, 

k) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
l) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
2. Becyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

przekazywana jest dyrektorowi na piśmie. Kopię za-
łącza się do akt osobowych i przekazuje głównej 
księgowej szkoły. 

§ 26 

Bodatku motywacyjnego nie przyznaje/odbiera się 
nauczycielowi/dyrektorowi, który dopuścił się uchy-
bienia godności zawodu nauczycielskiego. 

R O Z B Z I A Ł   VI 

Dodatki za warunki praww 

§ 27 

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 zasadnicze-
go, 

2) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 
w stopniu głębokim – wysokości do 10% wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w klasie, do której uczęszcza 
co najmniej jedno dziecko z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim realizujące od-dzielny 
program przysługuje dodatek w wysokości 10% 
uposażenia zasadniczego; 

2. Bodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 
odpowiedniej części proporcjonalnie do wymiaru za-
trudnienia w tych warunkach. 

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do 
dodatku z każdego tytułu. 
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R O Z B Z I A Ł   VII 

Wwnagrodzenia za godzinw ponadwwmiarowe oraz za 
godzinw zastępstw doraźnwwh 

§ 28 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych za-
stępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 3R 
ust. 3 karty. 

§ 29 

6rzez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje 
wynagrodzenie, należy rozumieć każdą przydzieloną 
nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych, opiekuńczych lub zajęć pozalekcyjnych 
powyżej obowiązkowego wymiaru godzin przydzieloną 
w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

§ 30 

Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponad-
wymiarową oraz za godzinę zastępstw doraźnych 
ustala się według stawki osobistego zaszeregowania,  
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy – zgod-
nie z postanowieniami karty.  

§ 31 

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 za 
godziny faktycznie przepracowane jak za godziny 
ponadwymiarowe.  

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje się 
mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin 
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w 
ten sposób, że czas zajęć do 0,R godziny pomija 
się, a co najmniej 0,R godziny li-czy się za pełną 
godzinę. 

§ 32 

Byrektorowi szkoły nie przysługuje prawo do wyna-
grodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw 
doraźnych. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Bolnoślą-
skiego 6N.II.0911-3/467/06 z dnia R października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 32). 

§ 33 

6rzydzielenie godzin doraźnych zastępstw powinno 
być zgodne z kwalifikacjami i zapewnić rea-lizację pro-
gramu nauczania. 

R O Z B Z I A Ł   VIII 

Przwznawanie nagród dla nauwzwwieli 

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postano-
wieniami art. 49 ust. 1 pkt 1 karty. 

§ 34 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 
1) nagrodę Burmistrza Lądka Zdroju, 
2) nagrodę dyrektora. 

2. Rrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli, planuje dyrektor w rocznym planie finanso-
wym placówki oświatowej, z tym że: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-

grody Burmistrza Lądka Zdroju. 

§ 3R 

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród 
określa uchwała nr XXXI/34R/04 Rady Miejskiej  
w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie 
Lądek Zdrój. 

R O Z B Z I A Ł   IX 

Postanowienia końwowe 

§ 36 

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 § 3, ulegają 
zmianie w terminie przewidzianym w rozporządze-
niu zmieniającym.  

§ 37 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 38 

Traci moc uchwała nr LI/498/2006 Rady Miejskiej  
w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, 
zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych. 

§ 39 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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3141 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu Wąsosza 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. o finan-
sach publicznych (Bz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska Wąsosz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Urząd Miejski Wąsosza, zwany dalej „Urzędem”, jest 
samorządową jednostką organizacyjną Gminy Wąsosz. 

§ 2 

1. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Wąsosz. 
2. Siedzibą Urzędu jest Wąsosz, pl. Wolności 17. 

§ 3 

6odstawową działalnością Urzędu jest bieżąca obsługa 
organów Gminy Wąsosz, tj. Burmistrza Wąsosza oraz 
Rady Miejskiej Wąsosza. 

§ 4 

Burmistrz Wąsosza sprawuje funkcje pracodawcy wo-
bec pracowników zatrudnionych w Urzędzie. 

§ R 

Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu określa 
Regulamin Organizacyjny nadany  przez Burmistrza 
Wąsosza w formie zarządzenia.  

§ 6 

1. Urząd jako jednostka budżetowa prowadzi gospo-
darkę finansowa według zasad określonych w 
przepisach o finansach publicznych. 

2. 6odstawą gospodarki finansowej Urzędu jest rocz-
ny plan finansowy jednostki budżetowej. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąso-
sza. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 

6RZrWOBNICZACY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3142 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu graniw obwodu głosowania w Mieświe  
i Gminie Międzwbórz do stanu faktwwznego 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
(t.j. z 2003 r. Bz. U. Nr 1R9, poz. 1R47 z późn. zm.) Rada Miejska w Mię-
dzyborzu uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W związku z powstaniem nowych ulic: Jana 6awła II, 
6astora Jerzego Badury ,Tęczowej, dopisuje się je do 
stałego obwodu głosowania nr 1.  

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania,  
z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w § 1 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzybórz. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń. 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
HENRYK ZAWADZKI

 
 

Załąwznik do uwhwałw Radw Miejskiej 
w Międzwborzu z dnia 20 września 
2006 r. (poz. 3142) 

 

Wwkaz stałwwh obwodów głosowania w Mieświe i Gminie Międzwbórz 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 

Miasto Międzybórz, ulice: 
Akacjowa, Graniczna, Jana 6awła II, Kasztanowa, 
Kolejowa, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 
Ogrodowa, 6astora Jerzego Badury, 6olna, 6ołu-
dniowa, Rynek, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sporto-
wa, Sycowska, Szkolna, Tęczowa, Wierzbowa, 
Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zielonka 

2 

Bąków, 
Bukowina Sycowska, 
Bziesławice, 
Kamień, 
Królewska Wola, 
Oska 6iła 

3 

Hałdrychowice, 
Klonów, 
Kraszów, 
Ligota Rybińska, 
Niwki Kraszowskie, 
Niwki Książęce, 
Ose 

 

 
 
 
 
 

3143 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu graniw obwodu głosowania w Mieświe  
i Gminie Międzwbórz do stanu faktwwznego 

 Na podstawie art. art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z 2003 r. 
Bz. U. Nr 1R9, poz.1R47  z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwa-
la, co następuje: 
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§ 1 

W związku z powstaniem nowych ulic dostosowuje się 
opis granic okręgów wyborczych w następujący spo-
sób: 
1) Bo opisu granic okręgu wyborczego nr 1 dopisuje 

się ulicę: 6astora Jerzego Badury; 
2) Bo opisu granic okręgu wyborczego nr 2 dopisuje 

się ulice: Jana 6awła II, Tęczową. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzybórz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń. 
 

6RZrWOBNICZACY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
HENRYK ZAWADZKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnwwh obwodów głosowania w wwborawh do 
organów samorządu terwtorialnego, zarządzonwwh  na dzień 12 listopada 

2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(t.j. Bz. U. z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47 ze zmianami) Rada Miejska w Oła-
wie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania  
dla przeprowadzenia wyborów  do organów samorzą-
du terytorialnego, zarządzonych na dzień 12 listopada 
2006r.:  
– obwód głosowania nr 17 z siedzibą Obwodowej 

Komisji Wyborczej w Szpitalu 6owiatowym w Oła-
wie przy ul. Baczyńskiego 1, 

– obwód głosowania nr 18 z siedzibą Obwodowej 
Komisji Wyborczej w  Bomu 6omocy Społecznej  
w Oławie przy ul. Lwowskiej 6. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
KRZYSZTOF KŁAPKO

 
 
 
 
 
 
 

3145 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania  opisu graniw okręgów wwborwzwwh w mieświe 
Oława do stanu faktwwznego 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.– Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Bz. U z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W związku z utworzeniem nowych ulic w mieście 
Oława – dostosowuje się opis granic okręgów wybor-
czych do stanu faktycznego  w następujących okrę-
gach wyborczych: 
– w okręgu  wwborwzwm nr 1 – dopisuje się pl. Jana 

6awła II,  
– w okręgu  wwborwzwm nr 3 – dopisuje się ulice: 

Brzechwy, Korczaka, Krasińskiego, Lema ,Miłosza, 
Nałkowskiej, Staszica, Sybiraków, ks. T. Twardow-
skiego.  

§ 2 

Jednolity wykaz numerów i granic okręgów wybor-
czych oraz liczbę radnych wybieranych w danym 

okręgu, z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w 
§ 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
KRZYSZTOF KŁAPKO 

 
 
 
 
 
 

Załąwznik nr 1 do uwhwałw Radw  
Miejskiej w Oławie z dnia 20 września 
2006 r. (poz. 3145) 

 
 

Numerw i graniwe okręgów wwborwzwwh oraz liwzbę radnwwh 
wwbieranwwh w danwm okręgu określa poniższw wwkaz 

 

Numer okręgu 
wwborwzego 

Graniwe okręgu wwborwzego 
(uliwe) 

Liwzba wwbieranwwh 
radnwwh 

1 

OŁAWA – ulice: Astrów, Borsucza, Bratków, Chrobrego nieparzyste, Cicha, Bą-
browskiego, Bzierżonia, Gazowa, Jelenia, Kamienna, Kasprowicza, Kolejowa, Ks. 
Jana Janowskiego, Kwiatowa, Lisia, Magazynowa, 1 Maja, 3 Maja, Małodworco-
wa, Młyńska, Morelowa, Niedźwiedzia, Nowa, Nowodojazdowa, Ofiar Katynia, 
Ogrodowa, Opolska, 6arkowa, 6artyzantów, pl. Jana 6awła II, 6olna, 6ortowa, 
6ułaskiego, Różana, Rybacka, Rzemieślnicza, Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, 
Spokojna, Tęczowa, Tulipanów, Wilcza, Wrzosowa, Zajęcza, Zielna, Zwierzyniec 
Buży, Zwierzyniecka, Żołnierza 6olskiego 

7 

2 

Oława ulice: Andersa, Bażantowa, Boczna, Browarniana,  Brzeska, Brzozowa, 
Chrobrego parzyste, Głowackiego, Kasztanowa, Konopnickiej, Kopernika, Ko-
ścielna, Kościuszki, Krótka, Krucza, 11 Listopada, Miarki, Na Grobli, Nadbrzeżna, 
Odrzańska, Oleśnicka, Orla, Orzeszkowej, 6ałacowa, pl. Gimnazjalny, pl. M. M. 
Kolbe, pl. Marszałka Józefa 6iłsudskiego, pl. 6iastów, pl. Starozamkowy, pl. 
Zamkowy, Rynek, Rzeźnicza, Sienkiewicza, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Spor-
towa, św. Rocha, Wałowa, Wierzbowa, Własta, Wrocławska, Zamknięta, Żerom-
skiego, Żołnierzy Armii Krajowej, Żurawia 

7 

3 

Oława ulice: Agatowa, Alabastrowa, Ametystowa, Asnyka, Bacewicz, Baczyń-
skiego, Braci Gierymskich, Broniewskiego, Brzechwy, Brylantowa, Bursztynowa, 
Cegielniana, Chełmońskiego, Chopina, Biamentowa, Gajcego, Gałczyńskiego, 
Grot-Roweckiego, Iwaszkiewicza, Jantarowa, Jasińskiego,  Jaspisowa, Karłowi-
cza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Koralowa, Korczaka,  Kossaka, Kra-
sińskiego, Kryształowa, Ks. Franciszka Kutrowskiego, Lechonia, Lema, Leśmiana, 
Lipowa, Lutosławskiego, Lwowska, Łąkowa, Madalińskiego, Malachitowa, Mal-
czewskiego, Małopolna, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Moniuszki, Nałkowskiej 
,Nefrytowa, Norwida, Nowoosadnicza, Nowy Górnik, Nowy Otok, Okólna, Olean-
dry, Opalowa, Osadnicza, 6aderewskiego, 6erłowa, pl. Szymanowskiego, 6rusa, 
6rzerwy-Tetmajera, Reja, Rodakowskiego, Rodziewiczówny, Rubinowa, Siedlecka, 
Słowackiego, Sowińskiego, Staffa, Staszica, Strzelna, Styki, Sybiraków, Szafiro-
wa, Szkolna, Szmaragdowa, Turkusowa, Tuwima, ks. T. Twardowskiego, War-
szawska, Wiejska, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zaciszna, 
Zapolskiej 

7 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie dostosowania  opisu graniw obwodów głosowania w mieświe 
Oława do stanu faktwwznego 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.–
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Bz. U z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47 ze zmianami) Rada Miej-
ska w Oławie uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

W związku z utworzeniem nowych ulic w mieście 
Oława – dostosowuje się opis granic obwodów gło-
sowania do stanu faktycznego  w następujących ob-
wodach głosowania: 
– w obwodzie głosowania nr 12 – dopisuje się ulice: 

Lema, Korczaka, Nałkowskiej. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania,  
z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w § 1 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
KRZYSZTOF KŁAPKO 

 
 
 
 
 

Załąwznik do uwhwałw Radw Miejskiej 
w Oławie z dnia 20 września 2006 r. 
(poz. 3146) 

 
Jednolitw wwkaz stałwwh obwodów głosowania w mieświe Oława 

 

Numer  
obwodu 

głosowania 
Granice obwodów głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 2 3 

1 

OŁAWA – ulice: Astrów, Bratków, Cicha, Bąbrowskiego, Kolejowa,  
Małodworcowa, Morelowa, Nowodojazdowa, Ogrodowa, Opolska, 6arty-
zantów, pl. Jana 6awła II, 6olna, 6ułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, 
Słoneczna, Sikorskiego, Spokojna, Tęczowa, Tulipanów, Wrzosowa 

Rwietlica 
Oddział  Huta OŁAWA 
w Oławie  
ul. Sikorskiego 7 
lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

2 ulice: Gazowa, Kamienna, Kasprowicza, Kwiatowa, 6arkowa, Spacerowa 
Szkoła 6odstawowa nr R 
ul. Kamienna 8 

3 
ulice: Ks.Jana Janowskiego, 3 Maja, Magazynowa, Ofiar Katynia, Żołnie-
rza 6olskiego  

Zespół Szkół  
6onadgimnazjalnych  nr2  
ul. 3 Maja 18  

4 
ulica: 1 Maja Klub „6arnas” 

ul.1 Maja 13 

R 
ulice: Borsucza, Bzierżonia, Jelenia, Lisia, Niedźwiedzia, 6ortowa, Wilcza, 
Zajęcza, Zielna, Zwierzyniec Buży 

Szkoła 6odstawowa nr 3 
ul. Zwierzyniec Buży 23  

6 
ulice:  Chrobrego nieparzyste nr 11- 71, 77-83, Młyńska, Nowa, Rybac-
ka, Zwierzyniecka 

Szkoła 6odstawowa nr 2 
ul. Rybacka 6 
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cd. tabeli 
1 2 3 

7 

ulice: Chrobrego parzyste nr 12–30a, 32–R6, 66–74, św. Rocha, Wła-
sta, Zamknięta 

6rzedszkole nr 3 
ul. Chrobrego 30a 
lokal dostosowany do potrzeb  
osób niepełnosprawnych 

8 
ulice: Chrobrego parzyste nr R6a–R6e, R8–64e, 70a, 72a, 76–106, 
120–130 

Gimnazjum nr 1 
ul. Sportowa 6 

9 
ulice: Bażantowa, Boczna, Brzozowa, Chrobrego parzyste nr 108–118, 
Kasztanowa, Krucza, Nadbrzeżna, Na Grobli, Odrzańska, Oleśnicka, 
Orla, Słowicza, Sportowa, Sokola ,Wierzbowa, Żurawia 

Gimnazjum nr 1 
ul. Sportowa 6 
  

10 
ulice: Andersa, Głowackiego, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Orzesz-
kowej, pl. Gimnazjalny, pl. Marszałka Józefa 6iłsudskiego, pl. 6iastów, 
pl. Zamkowy, Rynek, Słowiańska, Wałowa, Wrocławska, Żeromskiego 

Zespół  Szkół 
Ogólnokształcących 
pl. Zamkowy 10 

11 
ulice: Browarniana, Brzeska, Kościuszki, Kopernika, 11 Listopada, Miar-
ki, 6ałacowa, pl. M. M. Kolbe, 6l. Starozamkowy, Rzeźnicza, Sienkiewi-
cza, Żołnierzy Armii Krajowej 

Ośrodek Kultury  
ul. 11 Listopada 2R 

12 

ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Cegielniana, Gajcego, Gałczyń-
skiego, Grot-Roweckiego, Ks.Franciszka Kutrowskiego, Kochanowskie-
go, Kołłątaja, Korczaka, Krasińskiego, Lechonia, Lema, Leśmiana, Lipo-
wa nieparzyste nr 17–9R, parzyste nr 22–R0a,  Lwowska, Łąkowa, 
Miłosza, Mickiewicza, Nałkowskiej, Nowy Górnik, Norwida, Oleandry, 
6rusa, 6rzerwy-Tetmajera, Reja, Rodziewiczówny, Siedlecka, Słowac-
kiego, Staffa, Staszica, Szkolna, ks.J.Twardowskiego, Tuwima, War-
szawska,  Zapolskiej 

Zespół  Szkół  
6onadgimnazjalnych nr 1 
ul. Ks. Franciszka 
    Kutrowskiego 31 
 

13 

ulice: Bacewicz, Braci Gierymskich, Broniewskiego, Chełmońskiego,  
gen. J. Jasińskiego, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka,  Lipowa nieparzy-
ste nr 1–1R, parzyste nr 2–20b, Lutosławskiego, gen. A. J. Madalińskie-
go, Malczewskiego, Małopolna, Matejki, Moniuszki, Nowoosadnicza, 
Okólna, Osadnicza, Rodakowskiego, gen. J. L. Sowińskiego, Strzelna, 
Styki, Sybiraków, Wiejska, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Wyspiań-
skiego,  

Szkoła 6odstawowa nr 4 
ul. Broniewskiego 6 

14 

ulice: Agatowa, Alabastrowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, 
Chopina, Biamentowa, Jantarowa, Jaspisowa, Koralowa, Kryształowa, 
Malachitowa , Nefrytowa, Nowy Otok, Opalowa, 6erłowa, Rubinowa 
Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa 

Szkoła 6odstawowa nr 8 
ul. Iwaszkiewicza 11 

1R 
ulice :Iwaszkiewicza, Zaciszna 
 

Szkoła 6odstawowa nr 8 
ul. Iwaszkiewicza 11 

16 
ulice : 6l. Szymanowskiego, 6aderewskiego 
 

Szkoła 6odstawowa nr 8 
ul. Iwaszkiewicza 11 

 
 
 
 
 

3147 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 21 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania 

 Na podstawie art. 30 ust 1 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Bz. U. 
z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Bla przeprowadzenia wyborów samorządowych i wy-
borów Burmistrza Gminy Milicz zarządzonych na dzień 
12 listopada 2006 roku tworzy się w gminie Milicz 
obwód głosowania nr 20 obejmujący Szpital 6owiato-
wy w Miliczu z siedzibą obwodowej komisji wyborczej 
w tym Szpitalu. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 

6RZrWOBNICZĄCY RABY 
 

EDWARD RYBKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 2R września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru  
Budowlanego dla miasta Legniww 

 Na podstawie art. 21 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. o fi-
nansach publicznych (Bz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 
i z 2006 r. Nr 4R, poz. 319) uchwala się, co następuję: 

 
 

§ 1 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1) Inspektoracie – należy przez to rozumieć 6owia-

towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Legnicy. 

2) 6owiatowym Inspektorze – należy przez to ro-
zumieć 6owiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego dla miasta Legnicy. 

2. 6owiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Legnicy działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 13 października 1998 r. – 6rzepi-

sy wprowadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną (Bz. U. Nr 133, poz. 872 ze 
zmianami), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. o finansach 
publicznych (Bz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmia-
nami), 

3) ustawy z dnia R czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1R92 ze zmianami), 

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 6rawo budow-
lane (Bz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze 
zmianami), 

R) niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Legnica. 
2. Bziałalność Inspektoratu obejmuje teren miasta 

Legnicy. 

§ 3 

1. Inspektorat jest jednostką organizacyjną wchodzącą 
w skład służb, inspekcji i straży, tworzących zespo-
loną administrację powiatową. 

2. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy 6owiato-
wego Inspektora. 

3. Inspektorat jest jednostką sektora finansów pu-
blicznych, prowadzącą gospodarkę finansową  
w formie jednostki budżetowej. 

§ 4 

6owiatowy Inspektor przy pomocy Inspektoratu wy-
konuje zadania określone w ustawie – 6rawo budow-
lane oraz wynikające z innych aktów prawnych,  

a także zapewnia współdziałanie z innymi organami 
kontroli państwowej. 

§ R 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań 
Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny ustalony 
przez 6owiatowego Inspektora. 

§ 6 

1. Gospodarka finansowa Inspektoratu prowadzona 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczą-
cymi jednostki budżetowej. 

2. 6odstawą gospodarki finansowej Inspektoratu jest 
roczny plan wydatków określony w uchwale budże-
towej Rady Miasta Legnicy na dany rok. 

§ 7 

1. Inspektoratem kieruje i zarządza 6owiatowy Inspek-
tor, jako kierownik jednostki organizacyjnej. 

2. 6owiatowy Inspektor wydaje w imieniu własnym 
akty prawa administracyjnego wprowadzonym 
zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową po-
stępowaniach administracyjnych i postępowaniach 
egzekucyjnych. 

3. 6owiatowy Inspektor upoważniony jest do składa-
nia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Inspektoratu. 

4. 6owiatowy Inspektor odpowiada za prawidłową 
realizację budżetu Inspektoratu. 

§ 8 

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane  
w trybie jego uchwalenia. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 

WICr6RZrWOBNICZĄCA RABY 
 

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 2R września 2006 r. 

zmieniająwa uwhwałę w sprawie ustalenia wen urzędowwwh za usługi  
przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legniww 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Bz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. RR8, Nr 113, poz. 984, Nr 1R3, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1R68, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 10RR, Nr 116, poz.1203, z 200R r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 17R, poz. 14R7 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 128), art. 4 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Bz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 984, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. 
Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia R lipca 
2001 r. o cenach (Bz. U. Nr 97, poz. 10R0, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, 
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 9R9 i Nr 210, 
poz. 213R) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XI/79/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 
7 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych 
za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowe-
go w Legnicy (Bz. Urz. Woj. Boln. Nr 143, poz. 2422, 
z 2004 r. Nr 1R0, poz. 2648 i z 200R r. Nr 70, poz. 
1486) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 po pkt. 10 dodaje się pkt 11  

o brzmieniu: 

„11) mieszkańcy Legnicy 
posiadający status bezrobotne-
go bez prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, zarejestrowani 
przez okres nie krótszy niż  
6 miesięcy w 6owiatowym 
Urzędzie 6racy, aktywnie po-
szukujący pracy, uprawnieni do 
zasiłku okresowego  
z pomocy społecznej, z za-
strzeżeniem ust. 3a 

karta aktywnego poszu-
kiwania pracy wraz  
z dowodem tożsamości, 
stanowiąca załącznik do 
uchwały 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: 
„3a Osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt 11 są 

uprawnione do bezpłatnych przejazdów wy-
łącznie w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku w granicach miasta Legnicy, raz w roku 
w ciągu kolejnych 90 dni, w godz. od 9.00 do 
13.00, a w przypadku osób dojeżdżających na 
szkolenia w godzinach popołudniowych  
w godz. od 13.00 do 20.00 w dniu szkolenia. 
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów przy-
sługuje osobom o których mowa w § 1 ust. 2 
pkt 11 i zaliczonym do jednej z niżej wymie-
nionych grup: 
1) bezrobotnym kierowanym do pracodawców 

zgodnie z napływem ofert pracy, 
2) bezrobotnym długotrwale – powyżej  

24 miesięcy, będącymi beneficjentami pro-
jektów finansowanych z ruropejskiego Fun-
duszu Społecznego, 

3) kierowanym na szkolenia – w pierwszym 
miesiącu trwania szkolenia. 

3b. Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych nie 
przysługuje bezrobotnym, o których mowa  
w art. 7R ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Bz. U. z 2004 r.  
Nr 99, poz. 1001 ze zm.). 

3c. Uprawnienie bezrobotnego do bezpłatnych 
przejazdów funkcjonuje według następujących 
zasad: 
1) uprawnienie potwierdza karta aktywnego 

poszukiwania pracy zwana dalej Kartą, wy-
stawiona i aktywowana przez Miejski Ośro-
dek 6omocy Społecznej w Legnicy na pod-
stawie informacji 6owiatowego Urzędu 6ra-
cy w Legnicy. Wzór Karty określa załącznik 
do uchwały, 

2) Karta jest ważna przez okres 90 dni od daty 
jej wystawienia wraz z dowodem tożsamo-
ści, 

3) Karta uprawnia do bezpłatnych przejazdów 
w miesiącu jej wystawienia oraz w poszcze-
gólnych miesiącach następnych  
w okresie jej ważności, pod warunkiem ak-
tywowania Karty przez Miejski Ośrodek 6o-
mocy Społecznej w Legnicy na dany miesiąc,  

4) uprawniając do bezpłatnych przejazdów  
w danym miesiącu Karta uprawnia również 
do bezpłatnych przejazdów w ciągu pierw-
szych siedmiu dni miesiąca następnego, 

R) Miejski Ośrodek 6omocy Społecznej w Le-
gnicy aktywuje Kartę na dany miesiąc pod 
warunkiem aktywnego poszukiwania pracy 
przez bezrobotnego w miesiącu poprzednim. 
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli bez-
robotny uzyskał co najmniej jedno potwier-
dzenie pracodawcy poszukiwania pracy ty-
godniowo. 6racodawca nie może się powtó-
rzyć.”. 

§ 2 

Karta aktywnego poszukiwania pracy stanowi załącz-
nik do uchwały. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się 6rezydentowi Miasta 
Legnicy. 

 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 

WICr6RZrWOBNICZĄCA RABY 
 

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA 
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Załąwznik do uwhwałw Radw Miejskiej 
w Legniww z dnia 25 września 2006 r. 
(poz. 3149) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAU 

z dnia 26 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnwwh obwodów głosowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity z 2003 r. Bz. U. Nr 1R9, poz. 1R47 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Bla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady 
Miasta , Rady 6owiatu Lubańskiego i Sejmiku Woje-
wództwa Bolnośląskiego tworzy się na obszarze mia-
sta Lubań dwa odrębne  obwody głosowania. 

§ 2 

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania 
ustala się w sposób następujący: 
 

Numer  
odrębnego 
obwodu 

głosowania 

Granice odrębnych obwodów  
głosowania i siedziba obwodowej  

komisji wyborczej 

14 
Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej  
ul. Zawidowska 4 

1R Areszt  Rledczy  
ul. 6odwale 1 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym 
Województwa Bolnośląskiego oraz  podaniu do pu-
blicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta  i  opublikowaniu w prasie  
i telewizji lokalnej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY RABY 
 

MARIAN KWOLIK
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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalawh dla przeprowa-
dzenia głosowania w wwborawh do Radw Miasta Bolesławiew, Radw Powiatu 
Bolesławiewkiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośredniwh 
     wwborawh Prezwdenta Miasta Bolesławiew w dniu 12 listopada 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Bz. U. 
z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47 ze zm., Bz. U. z 2004 r. Nr 2R, poz. 219, Nr 
102, poz. 10RR, Nr 167, poz. 1760, z 200R r. Nr 17R, poz. 14R7, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 10RR, Nr 1R9, 
poz. 1127) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Bla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady 
Miasta Bolesławiec, Rady 6owiatu Bolesławieckiego, 
Sejmiku Województwa Bolnośląskiego i bezpośrednich 
wyborach 6rezydenta Miasta Bolesławiec w dniu  

12 listopada 2006 r. tworzy się na obszarze Miasta 
Bolesławiec 2 odrębne obwody głosowania w szpita-
lach. 

§ 2 

Numery i granice obwodów głosowania ustala się w 
sposób następujący: 
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Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania  
Siedziba obwodowej komisji wy-

borczej 

17 
Samodzielny 6ubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu – Szpital 6owiatowy 

S6 Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Bolesławcu 
ul. Jeleniogórska 4 

18 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i 6sychicznie Chorych w Bolesławcu 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  
i 6sychicznie  Chorych  
w Bolesławcu 
ul. Aleja Tysiąclecia 30 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się 6rezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego, w Biuletynie Informacji 6ublicznej, w 

„telegazecie” Telewizji Lokalnej „Azart-Sat” Sp. z o.o. 
w Bolesławcu, ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Rady 
Miasta i Urzędu Miasta oraz w siedzibach szpitali. 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY RABY 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

zmieniająwa uwhwałę nr XL/304/06 Radw Miejskiej w Chowianowie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu otrzwmania wzwstoświ i porządku 
                           na terenie Miasta i Gminw Chowianów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Bz. U.. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Bz. U. z 200R r. Nr 236, 
poz. 2008) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/304/06 Rady Miejskiej w Chociano-
wie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Chocianów wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1) w § 3 skreśla się pkt 3, pkt 4, pkt R, pkt 6, pkt 11, 

pkt 13, pkt 14, pkt 1R, 
2) w § 4 skreśla się pkt 6, 
3) w § 18 skreśla się ust. 2 i ust. 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
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3153 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia górnwwh stawek opłat ponoszonwwh przez właświwieli 
nieruwhomoświ za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnwwh i opróżniania zbiorników bezodpłwwowwwh i transportu 
                                        niewzwstoświ wiekłwwh 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. Bz. U. z 200R r. Nr 236, poz. 
2008) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1R i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. Nr 142, poz. 1R91 z 2001 r.)1

Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co nastepuje: 
 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości w następujący sposób: 
1) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunal-

nych miesięcznie – 6,00 zł/osoba 
2) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunal-

nych miesięcznie – R0,00 zł/m3 

3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i trans-
port nieczystości ciekłych za zlecenie – 1R,00 zł/m3 

6owyższe stawki zawierają podatek VAT. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

_________________ 
Zmienionej: 
1 Bz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. RR8, Nr 113, poz. 984, Nr 1R3, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,  

poz. 717, Nr 162, poz. 1R68, z 2004 r. Nr 102, poz. 10RR, Nr 116, poz. 1203 oraz z 200R r. Nr 172, poz. 144 i Nr 17R, poz. 14R7,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

zmieniająwa uwhwałę nr XLIX/303/2005 Radw Miejskiej w Świnawie z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruwhomoświ dla 
   przedsiębiorwów na terenie gminw Świnawa w ramawh pomoww de minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1R91, zmiany: z 2002 r. Bz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. RR8, Nr 113, poz. 984, Nr 1R3, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Bz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1R68, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 10RR, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 17R9, z 200R r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 17R, poz. 14R7, z 2006 r. Bz. U. Nr 17, poz. 128) oraz 
art. R ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Bz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, 
z 2003 r, Bz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, 
Nr 200, poz. 19R3, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
i poz. 884, Nr 96, poz. 9R9, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, 
z 200R r. Bz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 136R, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 17R, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Rcinawie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLIX/303/200R Rady Miejskiej w Rci-
nawie z dnia 24 listopada 200R r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na 
terenie gminy Rcinawa w ramach pomocy de minimis 
wprowadza się następującą zmianę: 
w § R ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Za utworzenie nowych, stałych miejsc pracy uwa-
ża się zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony, 
w formie umowy o pracę lub na czas określony nie 
krótszy niż 6 miesięcy, przy czym uwzględnia się pra-
cowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Rcinawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 

6RZrWOBNICZĄCY RABY 
 

ANDRZEJ SITARSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędoww Miasta i Gminw Świnawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R91, zmiany: Bz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,. Nr 62, poz. RR8, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Bz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1R68; z. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 10RR, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 17R9, z 200R r. Bz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 17R, 
poz. 14R7, z 2006 r. Bz. U. Nr 17, poz. 128) art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. o finansach publicznych (Bz. U. 
z 200R r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Rcinawie uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się Statut Urzędowi Miasta i Gminy Rcinawa  
w następującym brzmieniu: 

„STATUT URZĘDU MIASTA I GMINY ŚCINAWA 

C z ę ś ć   I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

Urząd Miasta i Gminy Rcinawa jest jednostką organi-
zacyjną Miasta i Gminy Rcinawa, nieposiadającą oso-
bowości prawnej, przy pomocy której Burmistrz Miasta 
i Gminy Rcinawa wykonuje uchwały Rady Miejskiej  
w Rcinawie i zadania miasta i gminy określone przepi-
sami prawa oraz wynikające z zawartych porozumień  
z innymi jednostkami administracji publicznej. 

§ 2 

1. Obszarem działania Urzędu jest Miasto i Gmina 
Rcinawa. 

2. Urząd Miasta i Gminy Rcinawa, zwany w dalszej 
części Statutu „Urzędem”, ma swoją siedzibę  
w Rcinawie, przy ul. Rynek 17. 

§ 3 

Kierowikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Rcinawa. 

§ 4 

6rzedmiot działalności Urzędu, strukturę organizacyjną, 
zasady działania komórek organizacyjnych, podział 
czynności i odpowiedzialności określa Regulamin Or-
ganizacyjny Urzędu. 

C z ę ś ć   II 

Gospodarka Finansowa 

§ R 

1. Urząd jako jednostka budżetowa prowadzi gospo-
darkę finansową według zasad określonych  
w przepisach o finansach publicznych. 

2. 6odstawa gospodarki finansowej Urzędu jest rocz-
ny plan finansowy. 

3. Urząd posiada odrębny rachunek bankowy. 
4. Urząd może gromadzić dochody na rachunku do-

chodów własnych, na zasadach określonych odręb-
ną uchwałą Rady Miejskiej. 

C z ę ś ć   III 

Mienie Urzędu 

§ 6 

Mienie Urzędu stanowią: 
1) składniki majątkowe przekazane Urzędowi przez 

Gminę, 
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2) składniki majątkowe nabyte ze środków finanso-
wych Urzędu, 

3) składniki majątkowe uzyskane przez Urząd w for-
mie darowizn, spadków i zapisów. 

§ 7 

Mienie o którym mowa w § 6, jest mieniem komunal-
nym i stanowi własność Miasta i Gminy Scinawa. 

§ 8 

C z ę ś ć   IV 

Postanowienia końwowe 

1. Urząd jest pracodawca w rozumieniu przepisów 
prawa pracy. 

2. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu 
prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Rcinawa lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pra-
cowników określa regulamin pracy. 

4. Zasady wynagradzania pracowników określają od-
rębne przepisy.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Rcinawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 

6RZrWOBNICZĄCY RABY 
 

ANDRZEJ SITARSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminw w Wołowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1R9 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie nadaje Urzędowi 
Miasta i Gminy w Wołowie Statut w następującym brzmieniu: 

 
 

STATUT 
URZĘDU MIASTA I GMINY W WOŁOWIE 

 
 

§ 1 

1. Urząd Miasta i Gminy w Wołowie zwany dalej 
Urzędem jest jednostką organizacyjną Gminy Wo-
łów, utworzoną w celu zapewnienia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów pomocy w wykonywaniu 
zadań publicznych określonych w obowiązujących 
przepisach. 

2. Siedzibą Urzędu jest Wołów. 
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Wołów. 
§ 2 

Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów zadań pu-
blicznych określonych obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności ze sprawowania funkcji: 
1) organu wykonawczego Gminy Wołów, 
2) organu administracji publicznej I instancji, 
3) kierownika Urzędu, 
4) zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowni-

ków gminnych jednostek organizacyjnych; 
z wyłączeniem zadań powierzonych do wykonania 
innym jednostkom organizacyjnym Gminy Wołów. 

§ 3 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy  

w Wołowie nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy  
w Wołowie w drodze zarządzenia. 

§ 4 

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospo-
darkę finansową na zasadach określonych w usta-
wie o finansach publicznych. 

2. 6odstawą gospodarki finansowej Urzędu jest rocz-
ny plan dochodów i wydatków. 

§ R 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wołów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCA 
RABY MIrJSKIrJ 

 
ALINA JELEŃ 
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3157 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie nadania nazww uliww położonej w Wołowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ulicy położonej w Wołowie między ulicami Witosa  
i Wiśniową, którą stanowią działki nr 10/8, 22/2, 41/4 
i R0/4 AM33, nadaje się nazwę – „Morelowa”. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację ulicy, o której mowa w § 1, 
określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wołów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCA 
RABY MIrJSKIrJ 

 
ALINA JELEŃ 
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Załąwznik do uwhwałw Radw Miejskiej  
w Wołowie z dnia 29 września 2006 r. 
(poz. 3157) 
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3158 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia R października 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu graniw okręgów wwborwzwwh Gminw  
Brzeg Dolnw do stanu faktwwznego 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
z 2003 r. Bz. U. Nr 1R9, poz. 1R47 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu 
Bolnym uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W związku z utworzeniem nowych ulic dostosowu-
je się opis granic okręgów wyborczych polegają-
cych na: 
1) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulic: Woj-

ciecha Kętrzyńskiego, Kresowa, Spokojna, 
2) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulic: Na-

sypowa, Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa, 
Zbożowa, 

3) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 7 ulic: Wy-
ścigowa, Zwycięstwa 13, 

4) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 8 ulicy Mi-
kołaja Kopernika, 

R) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 9 ulicy Wil-
cza 1. 

2. Z okręgu wyborczego nr 3 zostaje wykreślona ulica 
Bworcowa, 

§ 2 

Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/307/2006 z dnia  
21 września 2006 roku w sprawie dostosowania opisu 
granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Bolny do 
stanu faktycznego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu 
Bolnego. 

§ R 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY MIrJSKIrJ 

 
ANDRZEJ POŁOZOWSKI 

 
 
 

Załąwznik do uwhwałw Radw Miejskiej  
w Brzegu Dolnwm z dnia 5 października 
2006 r. (poz. 3158) 

 
 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego – ulice 
Liczba wybieranych 
radnych w okręgu 

1 2 3 

1 

Brzeg Bolny – ulice: Adama Jerzego Czartoryskiego, Bziałkowa, Józefa Kalasante-
go Bzieduszyckiego, Al. Jerozolimskie od nr 1 do nr 27, Wojciecha Kętrzyńskiego, 
Al. Klasztorna, Kresowa, Leśna, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskie-
go, Adama Mickiewicza, Odrodzenia, Ogrodowa, Józefa Maksymiliana Ossoliń-
skiego, 6arkowa, 6iwna, 6olna, ks. kan. Jana 6uka, 6rzejazd, Rynek, Spokojna, 
Sportowa, Stanisława Staszica, Jana Feliksa Tarnowskiego 

1 

2 

Brzeg Bolny – ulice: Grenadierów, Aleje Jerozolimskie od nr 40 do nr 49, Jana 
Kochanowskiego, Kolejowa, Kręta, Krótka, Krzywa, 1 Maja, Młyńska, Mostowa, 
Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, Odrzańska, Olimpijska, 6odwale, 6rosta, 
Rajdowa, Rolnicza, Słoneczna, Stawowa, Szkolna, Rrodkowa, Towarowa, Urazka, 
Wodna, Zakładowa, Zbożowa 

1 

3 
Brzeg Bolny – ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela 1, 3, Robotnicza, Henryka 
Sienkiewicza, Staromiejska, Targowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa 2, 4, 6 

1 

4 
Brzeg Bolny – ulice: Braci Korczyńskich, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela R, 
7, 9, Jana 6awła II , Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4 

1 

R 
Brzeg Bolny – ulice: Stanisława Wyspiańskiego nr R, 6, 7, 8, 9, 11,  
Zwycięstwa 12, 14 

1 
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cd.tabeli 
1 2 3 

6 
Brzeg Bolny – ulice: Józefa Bema, Bukowa, Bębowa, Jaworowa, Jesionowa, Li-
powa, Topolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego nr 10, 12, 14 

1 

7 
Brzeg Bolny – ulice: Małopolska, Wyścigowa, Zwycięstwa nr 7, 9, 13, 1R, 17, 
19, 21, 23 

1 

8 
Brzeg Bolny – ulice: Mikołaja Kopernika, Młodzieżowa, Osiedlowa, 6ionierska, 
6rzedszkolna, Tęczowa 2, 4, 6, Zachodnia 

1 

9 
Brzeg Bolny – ulica: ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  
Wilcza nr 1–19, 23 

1 

10 Brzeg Bolny – ulica: Wilcza 21, 2R–47  1 

11 
Brzeg Bolny – ulica: Juliusza Słowackiego nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28 

1 

12 
Brzeg Bolny – ulice: Juliusza Słowackiego nr 7, 9, 11, 13, 1R, 17, 19, 21, 23, 
2R, 27 
Tęczowa nr 8, 10, 12, 14 

1 

13 Sołectwa: Grodzanów, 6ogalewo Wielkie, 6ogalewo Małe, 6ysząca 1 
14 Sołectwa: Bukowice, Naborów, Radecz, Żerków, Żerkówek 1 
1R Sołectwa: Godzięcin, Jodłowice, Stary Bwór, Wały 1 

 
 
 
 

3159 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie uwhwalenia zmianw miejswowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru przw stawji kolejowej Bielanw Wrowławskie  

w obrębie Ślęza 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Bz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1R91 
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Bz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze 
zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/478/0R 
z dnia 27 stycznia 200R r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy stacji 
kolejowej Bielany Wrocławskie w obrębie Rlęza oraz po stwierdzeniu zgod-
ności ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce 
uchwałą nr XL/R06/0R z dnia 24 marca 200R r. Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru przy stacji kolejo-
wej Bielany Wrocławskie w obrębie Rlęza, zwaną 
dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – załącznik 
nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – załącznik  
nr 3. 

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. 6lan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyj-
nym wsi Rlęza. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na ry-
sunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
wraz z oznaczeniami określającymi przeznacze-
nie terenów. 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. 6ozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają 
znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązują-
cych ustaleń planu. 

3. Zmiana nazw własnych oraz numerów działek 
oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie po-
woduje dezaktualizacji ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisawh odrębnwwh – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Przeznawzeniu podstawowwm lub funkwji podsta-
wowej – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lub funkcję, która przeważa na danym te-
renie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznawzeniu dopuszwzalnwm lub funkwji dopusz-
wzalnej – należy przez to rozumieć rodzaje prze-
znaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która 
stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcję pod-
stawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie 
wykluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposób określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

R. Liniawh rozgraniwzająwwwh – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

6. Nieprzekrawzalnwwh liniawh zabudoww – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczal-
ne zbliżenie ściany frontowej budynku do wska-
zanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji 
tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, 
rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, 
schody i okapy. 

7. Usługawh publiwznwwh – należy przez to rozumieć 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całko-
wicie lub z przewagą z funduszy publicznych  
w dziedzinach: sportu i rekreacji, oświaty, kultury, 
zdrowia i opieki społecznej oraz innych mających 
charakter usług ogólnospołecznych, realizowa-
nych w ramach zadań własnych przez samorząd 
lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub 
wprowadzonych w drodze negocjacji przez admi-
nistrację rządową, a także realizowanych na pod-
stawie obowiązujących przepisów odrębnych  
w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

8. Infrastrukturze tewhniwznej – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń 
liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz  
i ciepło, telekomunikacji. 

9. Zagospodarowaniu twmwzasowwm – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podsta-
wowej lub dopuszczalnej, określonej w planie. 

10. Urządzeniawh towarzwsząwwwh – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 

ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną 
rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia ogólne 

§ R 

Zasadw owhronw dziedziwtwa kulturowego i zabwtków 
oraz dóbr kulturw współwzesnej 

Bla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych w gra-
nicach obszaru objętego planem ustala się następujące 
wymogi konserwatorskie w zakresie ochrony arche-
ologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powia-

domienia właściwej służby ochrony zabytków  
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych 
z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-
czych badań wykopaliskowych, za zezwoleniem 
właściwej służby ochrony zabytków. 

§ 6 

Szwzególne warunki zagospodarowania terenów  
oraz ograniwzenia w iwh użwtkowaniu 

1. Strefa zagrożenia powodziowego – wyznaczona 
zasięgiem powodzi z 1997r.:  
1) Ustala się zakaz przechowywania i magazyno-

wania ścieków (z wyłączeniem przepompowni 
ścieków), toksycznych środków chemicznych, 
magazynowania paliw i substancji ropopochod-
nych, składowania i utylizacji odpadów komu-
nalnych i niebezpiecznych. 

2) Bopuszcza się lokalizowanie obiektów i sieci 
uzbrojenia technicznego pod warunkiem zabez-
pieczenia ich przed zalaniem wodami powo-
dziowymi. 

3) Ustala się obowiązek indywidualnego zabezpie-
czania inwestycji celem zminimalizowania szkód 
powodziowych. 

2. Siewi elektroenergetwwzne – ustala się strefę 
ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej średniego napięcia SN w odległości R m od osi 
linii w obrębie, której obowiązuje: 
1) Zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. 
2) Lokalizacja innych obiektów i urządzeń wymaga 

uzgodnienia z zarządcą sieci. 
3. Terenw kolejowe (poza zawhodnią graniwą planu): 

W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w odległości 
do 20 m od granicy terenu kolejowego, ustala się: 
a) Obowiązek uzgadniania z właściwymi służbami 

kolejowymi wszelkich inwestycji wymagających 
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

b) Obowiązek uzgadniania wszelkich robót ziem-
nych. 

c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej magi-
stralnych przewodów wodociągowych o średni-
cy większej niż 1620 mm. 

d) Zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji wieżo-
wych) w odległości mniejszej niż wynosi ich pla-
nowana wysokość. 
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e) Zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej 
w odległości mniejszej niż 1R m od osi skrajnego 
toru, z wyłączeniem możliwości sadzenia gatun-
ków drzew, których wysokość może przekro-
czyć 10 m. 

§ 7 

Zasadw owhronw środowiska, przwrodw i krajobrazu 
kulturowego 

1. Bziałalność realizowana w granicach terenu nie 
może powodować ponadnormatywnych obciążeń 
środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
bracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, promieniowania elektromagnetycznego 
itp. poza granicami terenu do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych  
i do gruntów. 

§ 8 

Zasadw modernizawji, rozbudoww i budoww swstemów 
komunikawji i infrastrukturw tewhniwznej 

1. Komunikawja: 
1) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-

żowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i 
nasadzenia zieleni nie mogą powodować ogra-
niczenia widoczności i pogarszać parametrów 
trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

2) Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
terenu UP odpowiedniej liczby miejsc postojo-
wych. 

2. Infrastruktura tewhniwzna – zasadw ogólne: 
1) Bopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-

frastruktury technicznej. 
2) Bopuszcza się prowadzenie odcinków pod-

ziemnej lub napowietrznej infrastruktury tech-
nicznej na warunkach uzgodnionych z właści-
cielem lub zarządcą terenu oraz zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę z rozdzielczej sieci wo-

dociągowej wsi Rlęza lub wsi Bielany Wro-
cławskie. 

2) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej. 

3) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-
stora. 

4. Kanalizawja sanitarna: 
1) Odprowadzenie ścieków komunalnych do kanali-

zacji sanitarnej we wsi Bielany Wrocławskie lub 
Rlęza, na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci. 

2) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy ka-
nalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci 
kanalizacyjnej. 

3) Nie dopuszcza się budowy szczelnych, bezod-
pływowych zbiorników na nieczystości płynne 
oraz indywidualnych, lokalnych oczyszczalni 
ścieków. 

R. Kanalizawja deszwzowa: 

1) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej; dopuszcza się odprowadzenie 
wód opadowych do gruntu lub magazynowanie 
w zbiornikach retencyjno-odparowujących. 

2) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej. 

6. Elektroenergetwka: 
1) Zasilanie elektroenergetyczną siecią średniego i 

niskiego napięcia. 
2) 6rzez teren objęty planem przebiega napo-

wietrzna linia elektroenergetyczna średniego 
napięcia SN 20 kV L-31R2. 

3) Bopuszcza się kablowanie istniejącego odcinka 
sieci napowietrznej w przypadku kolizji z pro-
jektowaną zabudową lub zagospodarowaniem, 
kosztem i staraniem zainteresowanego, po 
uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

4) Bopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych na wydzielonych działkach w grani-
cach terenu objętego planem. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Bostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w 6rawie energetycznym, po spełnieniu 
warunków technicznych i ekonomicznych przy-
łączenia. 

2) Bopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny. 

8. Zaopatrzenie w wiepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrze-
nia w ciepło niepowodujących ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza. 

9. Telekomunikawja: 
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych abonentów z lokalnej sieci rozdziel-
czej. 

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający  
z kolejności rozbudowy obszarów planowanej 
zabudowy będzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Gospodarka odpadami: 
1) Odpady komunalne – należy wywozić na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów ko-
munalnych. 

2) Odpady inne niż komunalne – należy zagospo-
darować zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz wymaganiami przepisów od-
rębnych; odbiór, transport oraz zagospodaro-
wanie lub utylizację tych odpadów należy po-
wierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiada-
jącej wymagane przepisami prawa uprawnie-
nia.  

11. Meliorawje: 
1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Bolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz dokonać naprawy układu drenażo-
wego pod nadzorem inspektora z uprawnie-
niami w zakresie melioracji. 

2) 6rzed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
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rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej odbudowy. 

3) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z admini-
stratorem tych sieci. 

4) Bopuszcza się realizację nowych rowów melio-
racyjnych. 

§ 9 

Twmwzasowe sposobw zagospodarowania, urządzania  
i użwtkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spo-
sobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia szwzegółowe 

§ 10 

UP – teren usług publiwznwwh – sport i rekreawja. 
1. Przeznawzenie podstawowe: 

Obiekty oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji 
wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem towa-
rzyszącymi oraz zielenią urządzoną o charakterze 
parkowym. 

2. Przeznawzenie dopuszwzalne: 
1) Sieci infrastruktury technicznej i związane z nimi 

urządzenia oraz publiczne parkingi i komunikacja. 
2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

drogi wewnętrzne. 
3) Nośniki reklamowe. 

3. Zasadw owhronw i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
1) Bopuszcza się stosowanie dowolnych form da-

chów. 
2) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  

1R m od poziomu terenu do kalenicy. 
3) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i tere-

nów o charakterze publicznym ogrodzeń z przę-
seł wykonanych w całości z prefabrykatów be-
tonowych. 

4. Owhrona dziedziwtwa kulturowego i zabwtków oraz 
dóbr kulturw współwzesnej: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

R. Parametrw i wskaźniki kształtowania zabudoww 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy  

w odległości 10 m od linii rozgraniczających 

dróg (KDZ 1/2) i (KDg) znajdujących się poza 
granicą obszaru objętego planem. 

2) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych  
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), 
urządzeń infrastruktury technicznej, bram wjaz-
dowych itp. 

3) 6owierzchnia zabudowy (w tym utwardzone 
nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi itp.) – 
nie więcej niż 70% powierzchni terenu. 

4) 6owierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 30% powierzchni terenu. 

§ 11 

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej, obszary wymagające przekształceń 
lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10  
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady. 

R o z d z i a ł   IV 

Ustalenia końwowe 

§ 12 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – w wysokości 1%. 

§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 

 
6RZrWOBNICZĄCY 

RABY GMINY 
 

JANUSZ GARGAŁA
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Załąwznik nr 1 do uwhwałw Radw 
Gminw Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 3159) 
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Załąwznik nr 2 do uwhwałw Radw 
Gminw Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 3159) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionwwh do projektu zmianw miejswowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru przw stawji kolejowej Bielanw Wrowławskie w obrębie Ślęza  
                                       podwzas wwłożenia do publiwznego wglądu 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Bz. U. Nr 80  
z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

Załąwznik nr 3 do uwhwałw Radw 
Gminw Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz. 3159) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizawji, zapisanwwh w zmianie miejswowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru przw stawji kolejowej Bielanw Wrowławskie w obrębie Ślęza inwestwwji z zakresu in-
frastrukturw tewhniwznej, które należą do zadań własnwwh gminw oraz zasadawh iwh  
                           finansowania, zgodnie z przepisami o finansawh publiwznwwh 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3160 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmianw miejswowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego przw uliwawh: Chrzanowskiej i Żerniwkiej w zawhodniej 

wzęświ wsi Domasław 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Bz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobie-
rzyce nr XLIX/RR1/0R z dnia 8 września 200R r. w sprawie sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego przy ulicach: Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej części wsi 
Bomasław, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z zapi-
sem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobierzyce (uchwała nr XL/R06/0R Rady Gminy Kobierzy-
ce z dnia 24 marca 200R roku) uchwala się, co następuje:  
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R O Z B Z I A Ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicach: Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej 
części wsi Bomasław – zwaną dalej zmianą planu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar zawarty w granicach 
określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci: 
1. niniejszej uchwały stanowiącej tekst zmiany planu; 
2. rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiące-

go załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, 
obowiązującego w zakresie: granic obszaru objęte-
go zmianą planu, funkcji terenów, linii rozgranicza-
jących tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczal-
nych linii zabudowy oraz przebiegu linii energetycz-
nej średniego napięcia wraz ze strefą wyłączoną 
spod zabudowy. 

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1. zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę 

planu, o której mowa w § 1 uchwały; 
2. rwsunku zmianw planu – należy przez to rozumieć 

rysunek w skali 1:1000 stanowiący integralną 
część niniejszej uchwały; 

3. terenie – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku zmiany planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie  
z oznaczeniami graficznymi określonymi w legen-
dzie; 

4. nieprzekrawzalnej linii zabudoww – należy przez to 
rozumieć linię, której nie może przekroczyć ze-
wnętrzny obrys budynku; 

R. powierzwhni zabudoww – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami; 

6. infrastrukturze towarzwsząwej – należy przez to 
rozumieć urządzenia budowlane, towarzyszące bu-
dynki gospodarcze, garaże oraz obiekty małej archi-
tektury. 

R O Z B Z I A Ł  II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 4 

Przeznawzenie terenów, zasadw owhronw i kształtowa-
nia ładu przestrzennego, parametrw i wskaźniki kształ- 
   towania zabudoww oraz zagospodarowania terenu 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: MN, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: terenw zabudoww 

mieszkaniowej. 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszącej funkcji usługowej, 

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej. 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabudowa może być realizowana w układzie 

wolno stojącym lub bliźniaczym, 
b) dla nowych budynków obowiązują nieprze-

kraczalne linie zabudowy wyznaczone w od-
ległości 6,0 m od linii rozgraniczających tere-
nów komunikacji drogowej – zgodnie z ry-
sunkiem zmiany planu, 

c) podział na działki zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu, dopuszcza się inny podział przy 
uwzględnieniu zasady, że minimalna po-
wierzchnia docelowej działki budowlanej po-
winna wynosić min. 1000 m2 dla zabudowy 
wolno stojącej oraz min. 7R0 m2 dla zabudo-
wy bliźniaczej, 

d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o której mowa w lit. c) o 10%, 

e) ustalenia o których mowa w lit. c), nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturę techniczną. 

R) 6arametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo-

że przekroczyć 30% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmować co najmniej: 40% powierzchni 
działki budowlanej, a w przypadku prowa-
dzenia działalności usługowej min 30% po-
wierzchni działki, 

a) wysokość budynków, liczona od naturalnej 
powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie 
może przekroczyć 9,0 m dla budynków 
mieszkalnych przy czym dopuszcza się mak-
symalnie dwie kondygnacje, w tym jedna  
w dachu (nie licząc piwnic), 

b) wysokość budynków garażowych i gospo-
darczych, liczona od naturalnej powierzchni 
gruntu do kalenicy dachu, nie może przekro-
czyć 7,0 m, 

c) dla obiektów mieszkaniowych i usługowych 
obowiązują dachy spadziste, o jednakowym 
kącie nachylenia głównych połaci mieszczą-
cym się w przedziale od 3Rº do 4Rº, kryte da-
chówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

d) obowiązuje kierunek ustawienia głównej ka-
lenicy dachu równolegle do bocznej granicy 
działki, nie dotyczy działki narożnej i działek 
położonych przy linii energetycznej średniego 
napięcia, 

e) w granicach działki budowlanej należy za-
pewnić min. dwa miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych, a w przypadku pro-
wadzenia działalności usługowej dodatkowo 
min jedno stanowisko na każde R0,0 m2 po-
wierzchni użytkowej związanej z funkcją 
usługową. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: E, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: terenw infrastrukturw 

tewhniwznej – elektroenergetwka. 
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2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
lokalizację obiektów infrastruktury technicznej 
związanej z zaopatrzeniem w energię elektrycz-
ną. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
b) włączenie terenu infrastruktury technicznej 

do sąsiedniego terenu zabudowy mieszka-
niowej, w przypadku zaopatrzenia zabudowy 
w energię elektryczną ze źródeł położonych 
poza obszarem objętym zmianą planu. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem: R, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: terenw rolniwze. 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
związanej z produkcją rolniczą. 

§ R 

Zasadw modernizawji, rozbudoww i budoww swstemów 
komunikawji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem KDD1, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: terenw publiwznej ko-

munikawji drogowej. 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokali-

zację fragmentu ulicy kl. „B” – dojazdowej, sta-
nowiącego poszerzenia dróg docelowo do para-
metrów normatywnych. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
w liniach rozgraniczających od 1,0 m do 2,0 m 
– zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem KDD2, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: terenw publiwznej ko-

munikawji drogowej. 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokali-

zację fragmentu ulicy kl. „B” – dojazdowej, sta-
nowiącego poszerzenia dróg docelowo do para-
metrów normatywnych. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
w liniach rozgraniczających od 3,R m do R,0 m 
– zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem KDg, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: terenw publiwznwwh 
dróg transportu rolnego. 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokali-
zację drogi transportu rolnego. 

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 

7,R m (docelowo 10,0 m wraz z poszerze-
niem w obszarze poza granicą opracowania), 

b) w obrębie skrzyżowania obowiązuje trójkąt 
widoczności o wymiarach: R,0 m x R,0 m. 

§ 6 

Terminw i sposobw twmwzasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użwtkowania terenów 

Tereny, dla których zmiana planu ustala inne przezna-
czenie niż funkcjonujące przed dniem wejścia w życie 
niniejszej uchwały, mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem. 

§ 7 

Szwzególne warunki zagospodarowania terenów  
oraz ograniwzenia w iwh użwtkowaniu 

Wyznacza się strefę od linii energetycznej średniego 
napięcia o szerokości 10,0 m (po R,0 m od osi linii),  
w granicach której, do czasu skablowania lub przeło-
żenia linii, wyklucza się lokalizację budynków. 

§ 8 

Wwmagania wwnikająwe z potrzeb kształtowania 
obszarów przestrzeni publiwznwwh 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wy-
stępują obszary przestrzeni publicznej. 

§ 9 

Szwzegółowe zasadw i warunki swalania i podziału  
nieruwhomoświ 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala 
się szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości w rozumieniu przepisów o go-
spodarce nieruchomościami. 

R O Z B Z I A Ł  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 10 

Zasadw uzbrojenia terenów oraz zasadw modernizawji, 
rozbudoww i budoww swstemów infrastrukturw  

tewhniwznej 

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów: 
1) Zaopatrzenie budynków w wodę winno odby-

wać się z istniejącej sieci wodociągowej. 
2) Wyklucza się budowę własnych ujęć wodocią-

gowych zlokalizowanych na terenach inwesto-
ra o głębokości przekraczającej 30,0 m i pobo-
rze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę. 

3) Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków 
bytowych do istniejącej komunalnej sieci kana-
lizacji sanitarnej. 
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4) W terenach inwestycyjnych obowiązuje od-
prowadzanie ścieków opadowych do kanaliza-
cji deszczowej lub do rowu melioracyjnego, na 
warunkach określonych przez administratora 
cieku. 

R) Bopuszcza się rozprowadzenie wód opado-
wych na działce własnej, w sposób niepowo-
dujący zakłóceń stosunków wodnych na grun-
tach przyległych. 

6) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, winny być utwardzone i skanalizo-
wane. 

7) Ustala się obowiązek zneutralizowania sub-
stancji ropopochodnych lub chemicznych na 
terenie własnym inwestora. 

8) Zaopatrzenie w energię elektryczną winno od-
bywać się z istniejącej sieci energetycznej, 
zgodnie z warunkami określonymi przez za-
rządcę sieci. 

9) Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej za-
wartości zanieczyszczeń jak olej opałowy, 
energia elektryczna, gaz i inne uznane za eko-
logiczne. 

10) Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych 
winno odbywać się poprzez gromadzenie  
w przystosowanych pojemnikach oraz zorgani-
zowany wywóz na wysypisko odpadów komu-
nalnych. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej: 
1) Istniejące sieci infrastruktury technicznej poło-

żone w granicach obszaru objętego zmianą pla-
nu mogą być modernizowane przy uwzględnie-
niu istniejącego zagospodarowania. 

2) Bopuszcza się przebudowę lub przesunięcie ist-
niejącej linii energetycznej średniego napięcia na 
warunkach określonych przez właściciela sieci 
na koszt inwestora. 

3) Nowe sieci infrastruktury technicznej powinny 
być lokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych, w sposób zapewniający racjonalne zago-
spodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie  
z ich przeznaczeniem określonym w zmianie pla-
nu oraz w sposób zapewniający dostęp do sieci 
w trakcie ich konserwacji i modernizacji. 

4) Urządzenia infrastruktury technicznej, dla któ-
rych nie przewidziano wydzielonych terenów  
i które nie będą mogły być realizowane w są-
siednich terenach komunikacji, mogą być reali-
zowane w liniach rozgraniczających terenu za-
budowy mieszkaniowej oraz terenu rolniczego. 

R O Z B Z I A Ł  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 11 

Zasadw owhronw środowiska przwrodniwzego 

1. Wyklucza się możliwość wprowadzania do wód 
powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ście-
ków. 

2. Wszelkie kolizje z urządzeniami wodno-melioracyj-
nymi wymagają uzyskania zgody ich właścicieli. 

§ 12 

Zasadw owhronw dziedziwtwa kulturowego i zabwtków 
oraz dóbr kulturw współwzesnej 

1. Z uwagi na wartości krajobrazowe obszaru objęte-
go zmianą planu, planowana zabudowa powinna 
zostać opracowana według jednolitej koncepcji ar-
chitektoniczno-przestrzennej, a bryły budynków 
winny nawiązywać do budownictwa regionalnego. 

2. Z uwagi na możliwość dokonania odkryć stanowisk 
archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, na 
obszarze objętym zmianą planu obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Bolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia  
i zakończenia prac ziemnych z co najmniej  
7-dniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Bolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 13 

Sposobw zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegająwwwh owhronie na podstawie przepisów  

odrębnwwh 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wy-
stępują tereny górnicze, obszary narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

R O Z B Z I A Ł  V 

PRZEPISY KOUCOWE 

§ 14 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, 
w wysokości 30%. 

§ 1R 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1. Załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu  

w skali 1:1000; 
2. Załącznik nr 2 – Sposób realizacji, zapisanych  

w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 

3. Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposo-
bu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
zmiany planu. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
JANUSZ GARGAŁA 
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Załąwznik nr 1 do uwhwałw Radw Gminw 
Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 3160) 
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Załąwznik nr 2 do uwhwałw Radw Gminw 
Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 3160) 

 
 

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAU WŁASNYCH GMINY 

 
 
1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – przewiduje się budowę sieci, 
2) w zakresie realizacji sieci drogowej – przewiduje się modernizację i rozbudowę dróg pu-

blicznych KBB1, KBB2  (ulice: Chrzanowska, Żernicka) w celu osiągnięcia normatywnych 
parametrów oraz budowę drogi transportu rolnego KBg. 

2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
1) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – Gmina Kobierzyce; 
2) w zakresie realizacji sieci drogowej – Gmina Kobierzyce. 

 
 
 
 

Załąwznik nr 3 do uwhwałw Radw Gminw 
Kobierzwwe z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 3160) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  
DO PROJEKTU ZMIANY PLANU 

 
 
W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru położonego przy ulicach: Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej części wsi Bomasław do 
publicznego wglądu, tzn. w okresie od 6 lipca do 4 sierpnia 2006 r., a także w okresie następ-
nych 14 dni nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu. 

 
 
 
 
 
 

3161 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAU 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie Statutu Urzędu Gminw Lubań 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. 
o finansach publicznych (Bz. U. z 200R r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Statut Urzędu Gminy Lubań 

§ 2 

Urząd Gminy Lubań zwany dalej „Urzędem" działa na 
podstawie: 
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze 
zmianami), 

2. ustawy z dnia 30 czerwca 200R r. o finansach 
publicznych (Bz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi), 

3. statutu Gminy Lubań, 
4. niniejszego statutu. 

§ 3 

1. Urząd jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną 
gminy Lubań prowadzącą działalność w formie jed-
nostki budżetowej. 
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2. Urząd prowadzi działalność finansową według za-
sad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 
200R r. o finansach publicznych (Bz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zmianami). 

3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. 
4. Siedziba Urzędu mieści się w Lubaniu przy ul. Bą-

browskiego 18. 

§ 4 

1. Bo zakresu działania Urzędu należy zapewnienie 
należytego wykonania spoczywających na gminie: 
1) zadań wynikających z ustaw, statutu gminy  

i uchwał Rady Gminy, 
2) zadań zleconych przez organy administracji rzą-

dowej na mocy ustaw, 
3) zadania wykonywane na podstawie porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
i organami administracji rządowej (zadania po-
wierzone), 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w dro-
dze porozumienia komunalnego, które nie zosta-
ło powierzone innym jednostkom organizacyj-
nym, związkom komunalny lub przekazane in-
nym podmiotom na podstawie umów. 

§ R 

Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Urzędu 
określa Regulamin Organizacyjny Urzędu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBAU 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kulturw i Sportu 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2R października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
Bz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity 
Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwa-
la 

 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu zwany 
dalej „Ośrodkiem Kultury" jest samorządową insty-
tucją kultury utworzoną na podstawie uchwały  
nr XXXV/211/2006 Rady Gminy Lubań z dnia  
22 września 2006 roku w sprawie utworzenia sa-
morządowej instytucji kultury. 

2. Ośrodek Kultury jest instytucją kultury wpisaną do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez or-
ganizatora. 

3. Ośrodek Kultury działa w szczególności na podsta-
wie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Bz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1R91 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 2R października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity – Bz. U. z 2001 r. Nr 13,  
poz. 123 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fi-
zycznej (tekst jednolity – Bz. U. z 2001 r.  
Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach (Bz. U. Nr 8R, poz. R39 z późn. zm.), 

R) Statutu Gminy Lubań (Bz. Urz. Woj. Boln. z dnia 
R czerwca 2003 r. Nr 74, poz. 1620), 

6) postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w miejscowości 
Lubań przy ul. Bąbrowskiego 18 – Urząd Gminy Lu-
bań, a terenem działania Gmina Lubań. 

§ 3 

Ośrodek Kultury posiada osobność prawną. 
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§ 4 

Ośrodek kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą  
w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem tele-
fonu, numerem identyfikacji podatkowej (NI6) i nume-
rem RrGON. 

R o z d z i a ł  II 

Cele i zadania Ośrodka 

§R 

Celem działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie 
wielokierunkowych działań polegających na rozpozna-
waniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i aspiracji 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyj-
nych lokalnej społeczności, tworzeniu i upowszechnia-
niu różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profe-
sjonalnej i amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa  
i udostępnianie materiałów oraz informacji bibliotecz-
nych. 

§ 6 

Bo zakresu działania Ośrodka Kultury należy w szcze-
gólności: 

1) organizacja różnorodnych form edukacji kultural-
nej i sportowej, 

2) promocja dorobku kulturalnego i sportowego, 
3) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, tu-

rystycznych i rekreacyjnych, 
4) organizacja konkursów w różnych dziedzinach 

kultury, sztuki i sportu, 
R) stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu ar-

tystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, 
zespołów itp., 

6) prowadzenie bibliotek publicznych poprzez: 
a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywa-

nie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących wła-
snego regionu, 

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-
scu i wypożyczanie do domu, 

c) prowadzenie działalności w zakresie populary-
zacji czytelnictwa, 

7) współdziałanie z organizacjami społecznymi, sto-
warzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego, 

8) współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i re-
kreacji z Ludowymi Zespołami Sportowymi działa-
jącymi na terenie gminy, 

9) organizowanie różnorodnych form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży, 

10) organizowanie imprez zleconych, 
11) administrowanie obiektami komunalnymi przeka-

zanymi Ośrodkowi Kultury na prowadzenie dzia-
łalności statutowej, 

12) dbałość o stan techniczny mienia administrowa-
nego przez Ośrodek Kultury. 

§ 7 

Ośrodek Kultury może prowadzić działalność, z której 
pochody będą przeznaczone na realizację celów statu-
towych. 

§ 8 

Ośrodek Kultury realizując zadania statutowe może 
zawierać umowy i porozumienia z innymi podmiotami  
i instytucjami w kraju i za granicą na zasadach okre-
ślonych odrębnymi przepisami prawa. 

R o z d z i a ł  III 

Zarządzanie i organizawja 

§ 9 

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje 
Wójt Gminy Lubań. 

§ 10 

Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powoływany i od-
woływany przez Wójta Gminy Lubań. 

§ 11 

6owołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkur-
su przeprowadzonego przez Wójta Gminy Lubań. 

§ 12 

Bo zakresu działania Byrektora należy w szczególno-
ści: 
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Kultury, 
2) reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz, 
3) zarządzanie przekazanym majątkiem, 
4) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowni-

ków, 
R) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbo-

wych, 
6) ustalanie roboczego planu działalności i rocznego 

planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań  
z ich realizacji. 

§ 13 

Bo dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Ośrodka Kultury upoważniony jest samodzielnie dyrek-
tor. 

§ 14 

W Ośrodku Kultury mogą być zatrudnieni pracownicy 
działalności podstawowej, obsługi oraz specjaliści  
z rożnych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka 
Kultury. 

R o z d z i a ł  IV 

Gospodarka finansowa 

§ 1R 

1. Ośrodek Kultury zarządza powierzonym majątkiem 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
jednostek organizacyjnych kultury i sportu. 

3. Źródłami dochodów Ośrodka Kultury są: 
1) dotacje z budżetu gminy, 
2) dochody z działalności statutowej i gospodar-

czej, 
3) odsetki od lokat bankowych, 
4) darowizny, spadki, zapisy, 
R) dotacje z innych funduszy lub fundacji powoła-

nych do wspierania inicjatyw kulturalnych  
i sportowych, 
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6) dotacje z funduszy Unii ruropejskiej, 
7) inne źródła określone odrębnymi przepisami 

prawa. 
4. 6odstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury 

jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrekto-
ra. 

R o z d z i a ł  V 

Postanowienia końwowe 

§ 18 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane  
w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lu-
bań. 
 

§ 20 

Niniejszy statut podlega ogłoszeniu w Bzienniku Urzę-
dowym Województwa Bolnośląskiego i wchodzi  
w życie w dniu 1 stycznia 2007 r., nie wcześniej jed-
nak jak po upływie 14 dni od daty opublikowania  
w Bzienniku Urzędowym Województwa Bolnośląskie-
go. 
 
 
 

 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3163 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAU 

z dnia 22 września 2006 r. 

w sprawie zmianw w uwhwale nr XXXIV/207/2006 Radw Gminw Lubań 
z dnia 29 wzerwwa 2006 r. w sprawie udzielania dotawji na prawe konserwa-
torskie, restauratorskie lub robotw budowlane przw zabwtku wpisanwm do 
                                         rejestru zabwtków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zm.) 
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Bz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1R68 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy Lubań  
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków dokonuje się następujących zmian: 
6aragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 
1. Rada Gminy określa w uchwale budżetowej wyso-

kość środków przeznaczonych na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Lu-
bań. 

2. 6o dokonaniu wstępnej oceny złożonych wnio-
sków, Wójt Gminy Lubań przedkłada Radzie Gminy 
wykaz wnioskodawców wraz z uzasadnieniem w 
sprawie prawidłowości i zasadności planowanych 

oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. 

3. Bazując na informacji, o której mowa w ust. 2, 
Rada Gminy Lubań dokonuje wyboru podmiotów, 
którym będą przyznane dotacje.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy in-
formacyjnej Urzędu Gminy Lubań. 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 
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3164 

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminw Legniwkie Pole 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Bz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R91, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. RR8, Nr 113, poz. 984, 
Nr 1R3, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1R68, z 2004 r. Nr 102, poz. 10RR,  Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, 
poz. 17R9, z 200R r. Nr 172, poz. 1441, Nr 17R, poz. 14R7, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128)  oraz art. 20 ust. 2 i art.238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 200R r. o finansach publicznych (Bz. U. Nr 249, poz. 2104, 
Nr  169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 4R, poz. 319) uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Urzędowi Gminy Legnickie 6ole w 
następującym brzmieniu: 

„Statut Urzędu Gminy Legnickie 6ole 

§ 1 

Urząd Gminy Legnickie 6ole, zwany dalej „Urzędem” 
jest jednostką organizacyjną Gminy Legnickie 6ole, 
prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

§ 2 

1. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Legnickie 
6ole. 

2. Siedziba Urzędu mieści się w Legnickim 6olu, przy 
ulicy Bientzenhofera nr 1. 

§ 3 

Zakres działania i zadania Urzędu określone zostały w 
regulaminie organizacyjnym Urzędu. 

§ 4 

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Legnickie 
6ole. 

2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy zastępcy wójta, 
sekretarza gminy i skarbnika gminy. 

§ R 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 200R r. 
o finansach publicznych. 

2. 6odstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan 
dochodów i wydatków. 

3. Księgowość Urzędu prowadzona jest zgodnie  
z przepisami, według zasad stosowanych w ra-
chunkowości budżetowej. 

§ 6 

Zmian w statucie Urzędu mogą nastąpić w drodze 
uchwały Rady Gminy Legnickie 6ole.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomoww 
Społewznej w Legniwkim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wwborawh 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Radw m. st. Warszaww 
i rad dzielniw m. st. Warszaww oraz wwborów wójtów, burmistrzów 
          i prezwdentów miast zarządzonwwh na dzień 12 listopada 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Bz. U. 
z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47), Bz. U. z 2004 r. Nr 2R, poz. 219, Nr 102, 
poz. 10RR, Nr 167, poz. 1760; Bz. U. z 200R r. Nr 17R, poz. 14R; Bz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Bz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 242; Bz. U. 
z 2006 r. Nr 146, poz. 10RR, Nr 1R9, poz. 1127) uchwala się, co następu-
je:  
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§ 1 

1. Tworzy się obwód głosowania nr R w Bomu 6omo-
cy Społecznej w Legnickim 6olu z siedzibą w świe-
tlicy tego domu dla przeprowadzenia głosowania w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic 
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
12 listopada 2006 r. 

2. Numer obwodu głosowania, granice obwodu oraz 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się 
następująco: 

Nr 
obwodu Granice obwodu 

Siedziba  
obwodowej  

komisji 
wyborczej 

R 

Bom 6omocy  
Społecznej 
w Legnickim 6olu 

Rwietlica Bomu 
6omocy  
Społecznej  
w Legnickim 6olu 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Bzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Bolnośląskiego. Uchwałę podaje się do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń przed Urzędem Gminy Legnickie 6ole. 
 
 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3166 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA  

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie nadania nazww uliww w miejswowoświ Wilkszwn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zmia-
nami) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości 
Wilkszyn: 
– „ Morelowa” – która obejmuje działkę nr 121 dr, 

obręb Wilkszyn,  
zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ
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Załąwznik nr 1 do uwhwałw Radw 
Gminw Miękinia z dnia 28 września 
2006 r. (poz. 3166) 
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3167 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA  

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie nadania nazww uliww w miejswowoświ Brzezina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Bz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zmia-
nami) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następującą nazw ulicom w miejscowości 
Brzezina: 
– „Spacerowa” – która obejmuje działkę nr 237/2 dr, 

obręb Brzezina, 
– „Widokowa” – która obejmuje działkę nr 30/4 dr, 

obręb Brzezina, 
zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 
 
 

6RZrWOBNICZĄCY 
RABY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bziennik Urzędowy 
Województwa Bolnośląskiego Nr 222 –  24268  – 6oz. 3167 

Załąwznik nr 1 do uwhwałw Radw 
Gminw Miękinia z dnia 28 września 
2006 r. (poz. 3167) 
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3168 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA 

z dnia 11 września 2006 r. 

w sprawie wwmagań, jakie powinni spełniat przedsiębiorww ubiegająww się 
o uzwskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnwwh 
od właświwieli nieruwhomoświ, opróżniania zbiorników bezodpłwwowwwh 
                              i transportu niewzwstoświ wiekłwwh 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Bz. U. z 200R r. Nr 236, 
poz. 2008) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rrodowiska z dnia 
30 grudnia 200R r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia(Bz. U. z 200R r. Nr R, poz. 33) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

6rzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Miejskiej Złotoryja winien złożyć sto-
sowny wniosek o uzyskanie zezwolenia wraz z kom-
pletem wymaganych dokumentów, zgodny z ustawą  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 

§ 2 

1. 6rzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać na-
stępujące wymagania:  
1) posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębior-

ców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej,  

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, udoku-
mentowane tytułem prawnym do dysponowania 
nieruchomością: 
a) wyposażone w miejsce do mycia pojazdów 

oraz pojemników,  
b) umożliwiające czasowe gromadzenie i prze-

sortowania surowców wtórnych,  
c) posiadające stanowisko odbioru odpadów 

wielkogabarytowych oraz stanowisko do od-
bioru odpadów niebezpiecznych. 

W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa  
w pkt 2, nie spełnia wymagań określonych  
w ppkt a i b, przedsiębiorca zobowiązany jest 
udokumentować prawo korzystania z urządzeń, 
których dotyczą te wymagania, należących do 
innych przedsiębiorców, przez przedłożenie sto-
sownych umów. 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu,  
w ilości niezbędnej do realizacji zadania, przy-
stosowane do bezpyłowego odbierania oraz 
transportu odpadów komunalnych gromadzo-
nych w pojemnikach oraz kontenerach, samo-
chody ciężarowe do odbioru odpadów groma-
dzonych w innych niż wymienione wyżej urzą-
dzeniach, samochody ciężarowe skrzyniowe 
wyposażone w urządzenia umożliwiające opróż-
nianie pojemników do selektywnej zbiórki odpa-

dów, z udokumentowanym tytułem prawnym do 
dysponowania specjalistycznymi pojazdami sa-
mochodowymi, którymi mają być wykonywane 
usługi, spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach regulujących warunki 
techniczne pojazdów oraz innych przepisach 
szczegółowych wraz z opisem technicznym, 

4) posiadać środki techniczne, oznaczone za po-
mocą logo lub nazwą firmy, umożliwiające zor-
ganizowanie i uruchomienie w terminie do  
6 miesięcy od daty ogłoszenia zarządzenia selek-
tywnego odbioru odpadów, zarówno w zabu-
dowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgod-
nie z zapisami w G6GO i systematycznie wypo-
sażać nieruchomości w pojemniki lub worki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

R) określić sposób realizacji obowiązku ogranicze-
nia masy odpadów ulegających biodegradacji 
składowanych na składowisku odpadów poprzez 
stosowane lub przewidywane do stosowania 
technologie w zakresie sortowania i komposto-
wania odpadów, 

6) posiadać aktualną umowę z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, spełniającymi wyma-
gania zgodnie z przepisami szczegółowymi, 

7) udokumentować sposób przeprowadzania i moż-
liwość dotrzymania ustalonej częstotliwości de-
zynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojaz-
dów samochodowych,  

8) prowadzić dokumentację w zakresie prowadzo-
nej działalności, w tym szczególnie:  
a) dokumentów wynikających z aktualnego 

prawa normującego gospodarkę odpadami,  
b) uzyskanych zezwoleń, 
c) rejestru umów przy użyciu systemu kompute-

rowego umożliwiającego przekazywanie da-
nych,  

9) posiadać środki techniczne, umożliwiające ewi-
dencjonowanie na indywidualnych kontach ilości 
odpadów zebranych selektywnie i w oparciu  
o te dane naliczanie indywidualnych zniżek  
w opłatach zgodnie z zapisami G6GO. 

§ 3 

Niesegregowane odpady komunalne lub odpady niena-
dające się do odzysku z terenu Gminy Miejskiej Złoto-
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ryja powinny być składowane na najbliższym miejscu 
wytwarzania składowisku odpadów. 

§ 4 

1. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty 
wymienione w G6GO nie zapewniaj ą możliwości 
odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia 
wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpa-
dów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie 
możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządza-
jącymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami po-
siadającymi takie możliwości. Botyczy to zwłaszcza 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpa-
dów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania 
odpadów zielonych, demontażu odpadów wielko-
gabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, 
papieru, tektury, tekstyliów, metali, odzysku i recy-
klingu opakowań wielomateriałowych. 

2. 6rzedsiębiorca powinien posiadać możliwość selek-
cji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiają-
cym osiąganie w kolejnych latach wymaganych 
wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy 
selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie 
realizowana w stopniu wystarczającym. 

§ R 

6ojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny 
być:  
1) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich 

użytkowania,  
2) zewnętrznie i wewnętrznie odkażane nie rzadziej niż 

raz na miesiąc,  
3) oznakowane w sposób trwały w znaki identyfika-

cyjne lub nazwą firmy,  
4) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprząta-

nie terenu po opróżnieniu pojemników,  
R) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydosta-

waniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych 
odpadów komunalnych. 

§ 6 

1. 6rzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych powi-
nien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci 

bazy transportowej wraz z miejscem do mycia  
i dezynfekcji pojazdów,  

2) posiadać sprzęt samochodowy – pojazdy aseni-
zacyjne, spełniające wymagania techniczne 
określone w przepisach regulujących warunki 
techniczne pojazdów oraz innych przepisach 
szczegółowych oraz powinny być: 

a) odkażane w części spustowej – po każdym 
napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,  

b) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego 
dnia pracy,  

c) oznakowane w sposób trwały w znaki identy-
fikacyjne z nazwą firmy,  

d) wyposażone w narzędzia umożliwiające po-
sprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników, 

e) zabezpieczone przed niekontrolowanym wy-
dostawaniem się na zewnątrz pojazdu, trans-
portowanych nieczystości ciekłych. 

2. Bokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. 
wymagań są w szczególności:  
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdu-

je się zaplecze techniczno-biurowe,  
2) tytuł prawny do dysponowania specjalistyczny-

mi pojazdami samochodowymi, którymi mają 
być wykonywane usługi (umowa kupna, najmu 
faktura zakupu itp), o których mowa w ust. 1 
pkt 2 wraz z opisem technicznym. 

3) W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa 
w ust. 1, nie spełnia określonych wymagań, 
przedsiębiorca zobowiązany jest udokumento-
wać prawo do korzystania z urządzeń, których 
dotyczą te wymagania, należących do innych 
przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych 
umów. 

§ 7 

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, zawartych 
w zarządzeniu, stanowić będzie podstawę do odmowy 
udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarzą-
dzeniu stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, przepisy wykonawcze 
oraz inne obowiązujące przepisy. 

§ 9 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego, zamieszczenie .w Biuletynie Informacji 6ublicz-
nej Urzędu Miejskiego oraz w Bzienniku Urzędowym 
Województwa Bolnośląskiego. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Bzienniku Urzędowym Województwa 
Bolnośląskiego. 
 
 

BURMISTRZ MIASTA 
 

IRENEUSZ ŻURAWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bziennik Urzędowy 
Województwa Bolnośląskiego Nr 222 –  24271  – 6oz. 3169 i 31R0 

3169 

OBWIESZCZENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 2 października 2006 r. 

w sprawie podania do publiwznej wiadomoświ informawji o zmianie  
w składzie Radw Powiatu w Górze 

 Na podstawie art. 182 i 183  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Bz. U. 
z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47, z 2004 r. Nr 2R, poz. 219, Nr 102, 
poz. 10RR i Nr 167, poz. 1760, z 200R r. Nr 17R, poz. 14R7, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 10RR i Nr 1R9, poz. 1127) 
Komisarz Wyborczy  w Legnicy podaje do wiadomości publicznej, iż 

 
 
 

Rada 6owiatu w Górze uchwałą nr XXXIV/187/06 z dnia 21 września 2006 r. stwierdziła wy-
gaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnej Teresy Frączkiewicz z listy nr 3 Koalicyjny 
Komitet Wyborczy SLB-U6.  
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw Rada 6owiatu w Górze nie podejmuje uchwały w sprawie 
obsadzenia mandatu, ponieważ do zakończenia kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
W LrGNICY 

 
LECH MUŻYŁO 

 
 
 
 
 
 
 

3170 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 6 października 2006 r. 

o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowwm Województwa Dolnośląskiego 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Bz. U. 
z 200R r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) należy sprostować błąd: 

 
 

1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulami-
nu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłaca-
nia nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich 
stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Mirsk w roku 2006 opublikowanej w Bzienniku Urzędowym Województwa Bolnoślą-
skiego Nr 170 z dnia 19 sierpnia 2006 r. pod poz. 2682: 
§ 22 ust. 1 powinien kończyć się zdaniem: „W przypadku zbiegu prawa do dodatku o różnej 
wysokości przysługuje jeden najwyższy dodatek”. 
 
 

WOJrWOBA BOLNORLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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rgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Bolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, R0-9R1 Wrocław, pl. 6owstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Bolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Belegatura w Jeleniej Górze, R8-R06 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-7R/764-72-99, 

 – Bolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Belegatura w Legnicy, R9-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/8R6-08-00 w. 401, 

 – Bolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Belegatura w Wałbrzychu, R8-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

R0-9R1 Wrocław, pl. 6owstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. 6owstańców Warszawy 1, R0-9R1 Wrocław, tel. 0-71/340-62-R4. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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