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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Wo ewrazkiepo Szpitala ala Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przekształca się Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim poprzez: 
1) utworzenie w jego strukturze organizacyjnej Po-

radni zdrowia psychicznego; 
2) likwidację z uwagi na faktyczne nieprowadzenie 

działalności: 
a) Laboratorium analitycznego, 
b) Prosektorium. 

2. Likwidacja komórek organizacyjnych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, nie ogranicza zakresu, do-
stępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. Świad-
czenia likwidowanych jednostek, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, realizowane są przez: 
a) w zakresie prosektorium – Zespół ppieki Zdro-

wotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 

b) w zakresie laboratorium analitycznego Niepu-
bliczny Zakład ppieki Zdrowotnej ANMED  
w Lądku Zdroju przy ul. Kościuszki 15. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

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

PRZEWpDNICZPSZ SEJMIKU 
WpJEWÓDZTWA DpLNpŚLPSKIEGp 

 
STANISŁAW JURCEWICZ

 
 
 
 
 

3284 

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

zmienia ąca uchwałm w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zarowotne  
w Lubinie 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
 Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz 
art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162 poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 
256 i Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, 
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 Nr 5, poz. 45, 
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, 
poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, 
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223 poz. 2215; z 2004 r. 
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, 
Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 
Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr L/341/06 Rady Powiatu w Lubinie  
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia 
Zespołu ppieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. W § 2 ust. 3 skreśla się pkt 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu  
w Lubinie. 

§ 3 

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

 
PRZEWpDNICZACZ RADZ 

 
MIROSŁAW PAWLAK

 
 
 
 
 

3285 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie mie scowepo planu zapospoaarowania przestrzennepo w obrmbie 
Kryniczno 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/331/05 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 28 września 2005 r. Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w obrębie Kryniczno w granicach jak na 
rysunku planu. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik nr 1. 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy oprlne 

§ 3 

Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) przeznaczenie podstawowe – jest to część prze-

znaczenia terenu, która dominuje w danym terenie 
lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przeznaczenia 
terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób 
określony w ustaleniach planu i którego powierzch-
nia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje 
w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości 
mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe, 

3) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem lub sym-
bolem i numerem, 

4) uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające życie 
albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie 
jak: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych, hałas, drgania (wibracje), 

zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia grun-
tu i wód, są to również wszystkie rodzaje działalno-
ści, których prowadzenie powoduje oddziaływanie 
na nieruchomości przyległe do nieruchomości, na 
której terenie działalność jest prowadzona, 

5) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca pro-
wadzeniu działalności gospodarczej z zakresu: 
– produkcji, przetwórstwa lub montażu, 
– magazynowania i składowania, w tym bazy, pla-

ce składowe, hurtownie, 
– produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, 
– logistyki, 
– rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 
– handlu hurtowego lub detalicznego, w tym 

sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiek-
tami usługowymi, administracyjnymi, biurowy-
mi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzie-
lenie mieszkań funkcyjnych, 

6) pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 

§ 5 

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu i mają charakter postulatywny lub informacyjny dla 
oznaczeń wynikających z odrębnych przepisów. 
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R o z d z i a ł   2 

Ustalenia ala całepo obszaru w pranicach planu 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
1) wymóg kształtowania w sposób harmonizujący  

z otoczeniem: 
a) formy zabudowy przemysłowej i usługowej, 
b) ekspozycji obiektów reprezentacyjnych związa-

nych z działalnością gospodarczą, 
2) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w za-

gospodarowaniu terenów służące ochronie i kształ-
towaniu ładu przestrzennego określają przepisy ni-
niejszej uchwały zawarte w rozdziale 2 i 3. 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się; 
na obszarach udokumentowanych stanowisk arche-
ologicznych i w rejonie ich występowania wszelkie 
prace ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków. 

§ 8 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi:  
1) na przedmiotowym terenie nie występują tereny 

górnicze, 
2) na przedmiotowym terenie nie występują obszary 

narażony na niebezpieczeństwo powodzi. 

§ 9 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy pro-

wadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg, 
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 

dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń, 

3) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów,  

4) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem P dopuszcza się realizacje urzą-
dzeń technicznych uzbrojenia związanych  
z obsługą  tego obszaru. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej  sieci wodo-

ciągowej, 
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć wła-

snych.  
3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 

ustala się: 
1) podczyszczenie ścieków przemysłowych o prze-

kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, 
zlokalizowanych na terenie własnym Inwestora. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się: 
1) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 

zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki, 
2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych, 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji okre-
ślonych w przepisach szczególnych, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub 
do odbiornika, za pomocą urządzeń do pod-
czyszczania wód deszczowych, zlokalizowanych 
na terenie własnym inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami,  

5) w przypadku zaistnienia takiej konieczności do-
puszcza się budowę lokalnych przepompowni 
ścieków oraz zbiorników retencyjnych zlokali-
zowanych na terenach własnych inwestora. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i pla-

nowanej sieci elektroenergetycznej średniego  
i niskiego napięcia, 

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych średniego i niskiego napięcia wraz z budo-
wą stacji transformatorowych, wykonanych  
w zależności od sposobu zagospodarowania te-
renów jako obiekty wolno stojące, wbudowane 
lub dobudowane,  

3) budowę stacji transformatorowych wolno stoją-
cych na wydzielonych działkach z zapewnieniem 
dogodnego do nich dojazdu, 

4) budowę stacji transformatorowych na terenie 
planowanej zabudowy przemysłowej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem P, w ilości i w rejo-
nach lokalizacji określonych przez zarządzające-
go siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo płyn-

ne oraz wykorzystanie energii elektrycznej i od-
nawialnych źródeł energii, 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń. 

7. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) budowę sieci telekomunikacyjnej, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) lokalizowanie obiektów telekomunikacyjnych ta-
kich jak maszty i urządzenia telekomunikacyjne. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 10 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zasad zagospodarowania terenu ustala się: 
1. Dla terenu zabudowy przemysłowej oraz usługowej 

oznaczonych symbolem P ustala się: 
1) odległości zabudowy od granic nieruchomości 

ustala się zgodnie z przepisami szczególnymi, 
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2) powierzchnie zabudowy budynków na poszcze-
gólnych działkach nie powinny przekraczać 80g 
powierzchni działek, 

3) nie określa się wskaźnika udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, 

4) wysokość zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 22 m, 

5) nie określa się wymagań w zakresie formy bu-
dynków i rodzaju pokrycia dachów, o ile zapisy 
szczegółowe nie stanowią inaczej. 

2. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDD ustala się szerokość w liniach 
rozgraniczających zgodnie z granicami władania. 

3. Dla terenu komunikacji, droga wewnętrzna, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem KDW ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 
granicami władania. 

§ 11 

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości ustala się: 
1. Dla terenów zabudowy przemysłowej oznaczonych 

symbolem P ustala się: 
1) powierzchnia działek przeznaczonych pod funk-

cję P nie może być mniejsza niż 3000 m2, 
2) szerokości frontów poszczególnych działek nie 

określa się, 
3) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego ustala się na 60–90o, 
5) dopuszcza się scalanie gruntów. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 
1. Dla terenów zabudowy przemysłowej oznaczonej 

symbolem P ustala się: 
1) place manewrowe, stanowiska postojowe dla 

pojazdów i dojazdy winny mieć powierzchnię 
utwardzoną ze spadkiem umożliwiającym spływ 
wody i odprowadzenie jej w sposób kontrolowa-
ny, zapobiegający przedostawaniu się substancji 
ropopochodnych do gruntu, 

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w spo-
sób niepowodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery. 

2. Dla terenów komunikacji publicznej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDD: 
1) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgrani-

czających dróg w granicach obszarów zwartej 
zabudowy wsi obiektów małej architektury, re-
klam, urządzeń technicznych oraz zieleni, 

2) dopuszczalne parametry reklam wolno stojących 
określi zarządca drogi, 

3) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni w 
pasach drogowych. 

§ 13 

W zakresie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) parkingi dla pojazdów związanych z prowadzoną 

działalnością na terenach zabudowy przemysłowej 

należy zapewnić w granicach własnych nierucho-
mości w ilości co najmniej 1 stanowisko na 50 m2 
powierzchni użytkowej budynków związanych  
z prowadzoną działalnością, 

2) dopuszcza się stosowanie pełnych ogrodzeń z wy-
kluczeniem prefabrykowanych ogrodzeń betono-
wych. 

§ 14 

Nie określa się zasad w zakresie sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczeprłowe ala terenrw w liniach  
rozpranicza ących 

§ 15 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P 
ustala się: 
1) podstawowe przeznaczenie na zabudowę przemy-

słową, 
2) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) parkingi, drogi wewnętrzne, 
b) zieleń, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

§ 16 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDD ustala się przeznaczenie na komunikację – droga 
kategorii dojazdowej. 

§ 17 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDW ustala się przeznaczenie na komunikację – droga 
wewnętrzna.  

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami KDD w wysokości 0g, 
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30g. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej.  

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 
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w Śroazie Śląskie  z ania 30 sierpnia 
2006 r. (poz. 3285) 
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3286 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia repulaminu określa ącepo wysokość oraz szczeprłowe 
warunki przyznawania nauczycielom aoaatkrw motywacy nepoa cunkcy nepo
    i za warunki pracy oraz niektrrych innych skłaanikrw wynaproazenia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 
„Kartą Nauczyciela” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Nr 22, poz. 181) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie w stosunku do 
nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placów-
kach oświatowych, których organem prowadzącym 
jest Gmina Duszniki Zdrój. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placó-
wek, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Duszniki Zdrój, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  
o której mowa w pkt 1, 

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do  
31 sierpnia roku następnego, 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

5) uczniu – należy prze to rozumieć także wychowan-
ka, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112  
z późn. zm.). 

§ 3 

Doaatek za wysłupm lat 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wy-
sługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia 
we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek 
pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na 
sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy 
zatrudnienia). 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/482/06 z dnia 13 października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3). 

§ 4 

Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat stosu-
je się zasady i normy wymienione w rozporządzeniu 
MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 22, poz. 181). 

§ 5 

Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrek-
tor szkoły, a dla dyrektorów organ prowadzący. 

§ 6 

Doaatek motywacy ny 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzanych wynikami klasyfika-
cji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko-
wym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
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d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
3. Posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy. 
4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procen-
towy wynagrodzenia zasadniczego, określonego 
rozporządzeniem MENiS, którego wysokość ustala 
się w wysokości 5g środków planowanych na 
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

2. Wysokość przyznanego dodatku nie może być niż-
sza niż 3g. 

3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole, 
placówce nie może przekraczać ogólnej wartości 
zabezpieczenia środków przeznaczonych na wyna-
grodzenia zasadnicze nauczycieli w wysokości 5g 
na etat przeliczeniowy. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 2, usta-
la dyrektor po zasięgnięciu opinii organizacji związ-
kowych działających w placówce, a w stosunku do 
dyrektora Burmistrz Miasta. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-7/482/06 z dnia 13 paździer-
nika 2006 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 5 
we fragmencie: „po zasięgnięciu opinii organizacji 
związkowych działających w placówce”). 

§ 8 

Doaatek cunkcy ny 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym 
że: 
1) dyrektorowi w wysokości, w zależności od ilości 

oddziałów: 
Do 8 oddziałów – 400 zł. 
Powyżej 8 oddziałów – 550 zł. 

2) wicedyrektorowi – w wysokości 350 zł. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora Burmistrz Miasta. 
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, dyrektor szkoły. 

§ 9 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi, któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 40 zł, 
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości: 

– dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
nauczyciela kontraktowego 40 zł 

– dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
nauczyciela mianowanego 30 zł 

średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowa-
nego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań 
oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/482/06 z dnia 13 października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 we frag-
mencie: „średniego wynagrodzenia nauczyciela mia-
nowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela” i ust. 2).  

§ 10 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. ptrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4  
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/482/06 z dnia 13 października 
2006 r. stwierdzono nieważność § 10). 
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§ 11 

Doaatek za warunki pracy z tytułu pracy w truanycha 
uciążliwych lub szkoaliwych ala zarowia 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych  
w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć: 
a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wycho-

wawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzo-
nymi umysłowo w stopniu głębokim – 30g 
zwyżki godziny przepracowanej z tym dziec-
kiem.  

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 20g zwyżki godziny przepra-
cowanej z tym dzieckiem. 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-7/482/06 z dnia 13 paździer-
nika 2006 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 2 
we fragmencie: „ uzależniona jest od 1) stopnia 
trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdro-
wia realizowanych prac lub zajęć” oraz we frag-
mencie: „2) wymiaru czasu pracy realizowanego  
w warunkach, o których mowa w ust. 1”). 

§ 12 

Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnie-
niem warunków, o których mowa w § 11, ustala  
dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz 
Miasta. 

§ 13 

Doaatek mieszkaniowy 

1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwali-
fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, za-
trudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć, w szkołach położo-
nych na terenach wiejskich oraz miastach liczących 
do 5 tysięcy mieszkańców. 

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany 
dalej „dodatkiem”, uzależniony od liczby członków 
rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości: 
a) 10g miesięcznej stawki minimalnego wynagro-

dzenia za pracę, ustalonego zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zwanego dalej „minimalnym wyna-
grodzeniem” dla 1 osoby. 

b) 12g minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób. 
c) 14g minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób. 
d) 16g minimalnego wynagrodzenia – dla 4 i wię-

cej osób. 
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do 

pełnych złotych. 
4. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się na-

uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie im wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowania przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy,  
a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie. 
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go. 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby wojskowej 
zawarta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do koń-
ca okresu trwania umowy. 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

8. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy w głównym miejscu pracy. 

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub 
na wspólny wniosek nauczycieli będących mał-
żonkami. 

10. Dodatek jest wypłacany od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym zło-
żono wniosek o jego przyznanie. 

§ 14 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli 
realizujących różne tygodniowe wymiary godzin ob-
licza się dzieląc liczbę realizowanych przez nauczy-
ciela godzin przez sumę ilorazów tych wymiarów. 

Przykład: 

Nauczyciel uczy w wymiarze 12 – godzin język 
polski, 13 – godzin wychowawca świetlicy obli-
czamy: 
12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 
wymiar obowiązkowy = 1 x 25/1,17 = 21,36 = 21 
godziny ponadwymiarowe = 4, ponieważ 25 – 21=4 
stawka za godzinę ponadwymiarową = 21 (wymiar 
obowiązkowy) x 4,16 = 87,36 = 87, dalej stawkę 
uposażenia zasadniczego (plus dodatek za trudne  
i uciążliwe warunki pracy, jeśli przysługują) dzielimy 
przez 87 i otrzymujemy stawkę za godzinę. 
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3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w sposób 
określony w ust. 1. 

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,  
o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru go-
dzin. 

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

§ 15 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1g planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
1) 80g środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
2) 20g środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-

rakter uznaniowy. 
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest 
w szczególności od: 
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) legitymowania się wyróżniającymi osiągnięciami 

w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie-
kuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 

Dyrektor, 
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 

Burmistrz Miasta. 

§ 16 

Nagrody, o których mowa w § 16, są przyznawane  
z okazji Dni Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach, dyrektor może przyznać nauczycielowi 
nagrodę w innym czasie. 

§ 17 

Traci moc uchwała nr XLVII/235/2006 Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju z dnia 1 czerwca 2006 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 19 

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

 
PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3287 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia mie scowepo planu zapospoaarowania przestrzennepo 
ala nowepo portu lotniczepo we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz w związku 
z uchwałą nr XL/2493/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla nowego portu lotniczego we Wrocławiu (Biuletyn 
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 213 Rada Miejska Wrocławia 
uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 

Ustalenia oprlne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla nowego portu lotniczego we 
Wrocławiu zwany dalej planem, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu. 

2. W planie określa się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

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

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

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

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

11) stawki procentowe na podstawie których usta-
la się opłatę związaną z wzrostem wartości 
nieruchomości. 

12) tereny pod budowę obiektów handlowych,  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

3. W planie nie wprowadza się ustaleń dotyczących gra-
nic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu 
na brak takich terenów. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w niniejszej 
uchwale oznaczają: 

1) maksymalna wysokość zabuaowy – wymiar li-
czony od poziomu terenu do najwyższego 
punktu obiektu; 

2) nieprzekraczalna linia zabuaowy – linia ograni-
czająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków 
oraz określonych w ustaleniach planu budowli 
naziemnych; 

3) oanawialne źrrało enerpii – źródło wykorzystu-
jące w procesie przetwarzania energię promie-
niowania słonecznego, geotermalną, pozyski-
waną z biomasy oraz energię pozyskiwaną za 
pomocą pomp ciepła z niskopotencjalnych na-
turalnych źródeł ciepła oraz tworzonych w pro-

cesach technologicznych lub bytowych  
(np. wód gruntowych, powietrza z klimatyza-
cji, z szarych ścieków, gazów odlotowych); 

4) parkinp – budowla lub budynek przeznaczony 
do stałego lub czasowego przechowywania 
samochodów; 

5) przeznaczenie terenu lub obiektu – należy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia lub 
działalności, które jako jedyne są dopuszczone 
na danym terenie lub w obiekcie; 

6) przeznaczenie poastawowe terenu lub obiektu 
– należy przez to rozumieć kategorie przezna-
czenia lub działalności, które dominują na da-
nym terenie lub w obiekcie; 

7) przeznaczenie uzupełnia ące terenu lub obiektu 
– należy przez to rozumieć przeznaczenie tere-
nu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe; 

8) sieci uzbro enia technicznepo – sieć wodocią-
gowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanaliza-
cji deszczowej, sieć gazowa, sieć ciepłowni-
cza, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomu-
nikacyjna i inne podobne; 

9) sieć telekomunikacy na – systemy transmisyj-
ne oraz urządzenia komutacyjne lub przekiero-
wujące, a także inne zasoby, które umożliwiają 
nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za 
pomocą przewodów, fal radiowych, optycz-
nych lub innych środków wykorzystujących 
energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich 
rodzaju; 

10) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony sym-
bolem; 

11) urząazenia towarzyszące obiektom buaowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, parkingi to-
warzyszące, place pod kosze na śmieci, kosze 
na śmieci, śmietniki, a także obiekty i urządze-
nia ograniczające uciążliwość oddziaływania 
hałasu takie jak ekrany akustyczne, wały ziemne; 

12) użytkowanie rolnicze – zagospodarowanie 
gruntu pod uprawę roślin; 

13) zamknimcie osi wiaokowe  – oznacza to obiekt 
stanowiący dominantę lub zbiór obiektów sta-
nowiących grupę dominant w widokach okre-
ślonych przez tę oś widokową. 

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 3 

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

2. Stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
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nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym 

tożsame z granicami archeologicznej strefy 
ochrony konserwatorskiej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole terenów; 
4) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) osie widokowe; 
7) odcinek wskazanych dojazdów do terenów; 
8) odcinek lokalizacji głównego wjazdu do portu 

lotniczego. 
6. pznaczenia graficzne niewymienione w ust. 5 mają 

charakter postulatywny lub informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu: 

1) aaministrac a – przez co należy rozumieć tere-
ny lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: administracja publiczna 
wszystkich rodzajów i szczebli, w tym urzędy 
celne i straż graniczna oraz przedstawicielstwa 
innych państw, a także inne formy administra-
cji związanej z działalnością publiczną, w tym 
działalność takich służb jak policja, wojsko, 
straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,  
a także obiektów do nich podobnych, niezali-
czonych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu; 

2) biura – przez co należy rozumieć tereny lokali-
zacji obiektów związanych z działalnościami 
takimi jak: zarządzanie, działanie organizacji, 
doradzanie, projektowanie, pośredniczenie, ob-
sługa nieruchomości, wynajem, pośrednictwo 
finansowe, pozyskiwanie pracowników, pro-
wadzenie interesów, prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych, projektowanie, archiwizo-
wanie, wydawnictwa książek i czasopism, re-
klama, ochrona, tłumaczenie, przetwarzanie  
i przesyłanie informacji, produkowanie opro-
gramowania informatycznego, filmów, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, sprzątanie i 
czyszczenie obiektów, konserwacja i naprawa 
urządzeń informatycznych i maszyn biuro-
wych, drobne usługi rzeczowe takie jak foto-
grafowanie, poligrafia, plakatowanie, pakowa-
nie, urządzanie wystaw, pracownie artystów 
oraz nieuciążliwe rzemiosło artystyczne, a tak-
że podobną działalność, której nie prowadzi się 
w budynkach lub ich częściach należących do 
innych kategorii przeznaczenia terenu; 

3) eaukac a i aoskonalenie – przez co należy ro-
zumieć tereny lokalizacji obiektów takich jak: 
szkolnictwo ponadpodstawowe, szkoły poma-
turalne niebędące szkołami wyższymi oraz inne 
obiekty edukacji i kształcenia specjalistycznego 
wraz z obiektami towarzyszącymi; a także 

obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

4) cinanse – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów związanych z działalnościami 
takimi jak: 
a) pośrednictwo finansowe, 
b) banki, domy maklerskie, instytucje zajmują-

ce się obsługą finansową np. w formie le-
asingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, 

c) ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne, w 
tym fundusze emerytalno-rentowe; a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczo-
nych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu; 

5) pastronomia – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: restauracje, kawiarnie, her-
baciarnie, puby, winiarnie oraz kluby, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

6) hanael aetaliczny – przez co należy rozumieć 
tereny lokalizacji obiektów usługowych w któ-
rych klient może dokonać zakupu, w tym 
punkty sprzedaży zakładów gier losowych, lo-
teryjnych i zakładów sportowych, z wyłącze-
niem sprzedaży detalicznej paliw; 

7) hanael hurtowy – przez co należy rozumieć te-
reny lokalizacji obiektów sprzedaży hurtowej 
towarów, a także obiektów do nich podob-
nych, niezaliczonych do innej kategorii prze-
znaczenia terenu z wyłączeniem sprzedaży hur-
towej paliw; 

8) komunikac a lotnicza – przez co należy rozu-
mieć tereny lokalizacji obiektów i urządzeń 
związanych z działalnością lotniska i portu lot-
niczego wraz z częścią lotniczą lotniska; 

9) kultura – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów takich jak: teatry, filharmonie, 
kina, muzea, galerie sztuki, salony wystawien-
nicze, obiekty sakralne, profesjonalne kluby 
muzyczne, kabarety, ośrodki kultury, biblioteki, 
wypożyczalnie multimediów wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiektów do nich po-
dobnych, niezaliczonych do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

10) nauka i szkolnictwo wyższe – przez co należy 
rozumieć tereny lokalizacji obiektów takich jak: 
szkoły wyższe i placówki badawcze, laborato-
ria badawcze, stacje meteorologiczne, obser-
watoria wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiektów do nich podobnych, niezali-
czonych do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

11) proaukc a – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak przedsiębiorstwa produkcyjne 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne niezaliczone do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

12) rzemiosło – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: działalność usługowa oraz 
drobna działalność wytwórcza o charakterze 
rękodzielniczym np. naprawa i wyrób biżuterii, 
metaloplastyka, usługi zegarmistrzowskie, 
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usługi krawieckie, szewc, kaletnik, kuśnierz, 
magiel, pralnia, fryzjerstwo i kosmetyka, usługi 
poligraficzne takie jak: kserografia, usługi intro-
ligatorskie, wyrób stempli i pieczątek, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

13) sporta rekreac a i wypoczynek – przez co nale-
ży rozumieć tereny lokalizacji obiektów zwią-
zanych z działalnościami takimi jak: 
a) obiekty i urządzenia sportowe oraz sporto-

wo-rehabilitacyjne, 
b) obiekty służące poprawie kondycji fizycznej, 

ośrodki sportowo-rekreacyjne i centra edu-
kacyjno-rozrywkowe, 

c) obiekty i urządzenia rozrywkowe, 
d) obiekty gastronomiczno-rekreacyjne, a tak-

że obiektów do nich podobnych, niezaliczo-
nych do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

14) tarpi – przez co należy rozumieć tereny lokali-
zacji obiektów targowo-wystawienniczych 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

15) transport – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: 
a) obsługa i naprawa pojazdów, 
b) przewóz, magazynowanie oraz składowa-

nie, 
c) wynajem środków transportu oraz maszyn  

i urządzeń, 
d) spedycja, działalność pocztowa i kurierska, 

w tym obiekty magazynowe i sortownie 
przesyłek, 

e) łączność i telekomunikacja, 
f) cargo i obsługa transportu lotniczego, 
g) tereny komunikacji kolejowej, przystanki, 

dworce kolejowe oraz bocznice kolejowe; 
16) turystyka – przez co należy rozumieć tereny 

lokalizacji obiektów  związanych z działalno-
ściami takimi jak: hotele, motele wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiektów do 
nich podobnych, niezaliczonych do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

17) zarowie – przez co należy rozumieć tereny lo-
kalizacji obiektów związanych z funkcjonowa-
niem portu lotniczego i lotniska takich jak: 
przychodnie, szpitale, poradnie, zespoły gabi-
netów lekarskich prowadzących działalność na 
rzecz usług zdrowia, laboratoria, usługi wete-
rynaryjne; 

18) zieleń parkowa – przez co należy rozumieć za-
gospodarowanie zielenią niską, wysoką,  
z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi, takimi jak place zabaw, 
ścieżki, obiekty małej architektury, a także to-
warzyszące zbiorniki i cieki wodne; 

19) zieleń towarzysząca – przez co należy rozu-
mieć towarzyszące innym przeznaczeniom za-
gospodarowanie zielenią niską i wysoką wraz  
z możliwością lokalizacji zbiorników, cieków  
i oczek wodnych, obiektów małej architektury 
oraz obiektów i urządzeń rekreacyjno- 
-sportowych. 

2. Pozostałe określenia należy rozumieć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

§ 5 

Ustala się następujące wymapania aotyczące zasaa 
ochrony śroaowiskaa przyroay i kra obrazu kulturowe-
po: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

bezpośrednio do gruntu; 
2) lokalizowane stacjonarne źródła emisji pyłów i ga-

zów do powietrza muszą spełniać standardy jakości 
środowiska; 

3) obowiązuje pokrycie zielenią wszystkich nieutwar-
dzonych terenów niezabudowanych; 

4) istniejące drzewa należy przewidzieć w miarę moż-
liwości do zachowania, drzewa przewidziane do za-
chowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
w trakcie robót budowlanych; 

5) zaleca się wykorzystanie istniejących drzew do 
przesadzenia w miejsca przeznaczone pod zieleń; 

6) zaleca się obsadzenie ulic publicznych szpalerami 
drzew. 

§ 6 

Ustala się następujące zasaay ochrony azieazictwa 
kulturowepo i zabytkrw oraz arbr kultury wsprłcze-
sne : 
1) wprowadza się archeologiczną strefę ochrony kon-

serwatorskiej na całym obszarze planu; 
2) granica obszaru objętego planem, pokazana na ry-

sunku planu, stanowi granicę strefy, o której mowa 
w pkt 1; 

3) ustala się obowiązek opiniowania prac ziemnych  
w obrębie planu z właściwymi służbami ochrony 
zabytków; 

4) wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wy-
przedzających inwestycje budowlane badań arche-
ologicznych, za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków, w sytuacji gdy: 
a) inwestycja lokalizowana jest w obrębie stref 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych, pokazanych na rysunku planu, 

b) odkryte zostaną zabytki archeologiczne na pozo-
stałym obszarze planu; 

5) w przypadku odkrycia elementów nowożytnej 
twierdzy Wrocław obejmuje się je ochroną konser-
watorską.  

§ 7 

Ustala się następujące oprlne zasaay moaernizac ia 
rozbuaowy i buaowy systemrw komunikac i i incra-
struktury techniczne : 
1) w całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację 

podziemnych drogowych i kolejowych obiektów in-
żynierskich; 

2) obowiązek urządzenia na działce miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych w następują-
cych ilościach, o ile ustalenia dla terenów nie sta-
nowią inaczej: 
a) dla obiektów handlu detalicznego – 20 miejsc 

parkingowych/1000 m2 powierzchni sprzedaży, 
b) dla gastronomii i kultury – 15 miejsc parkingo-

wych/1000 m2 powierzchni użytkowej, 
c) dla biur – 25 miejsc parkingowych/1000 m2 

powierzchni użytkowej, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24611  – Poz. 3287 

d) dla produkcji – 20 miejsc parkingowych/100 za-
trudnionych, 

e) dla hoteli i moteli – 25 miejsc parkingo-
wych/100 łóżek; 

3) dojazd do terenów, wyznaczonych na rysunku pla-
nu, ustala się od przyległych terenów ulic lokalnych 
i dojazdowych, o ile ustalenia dla terenów nie do-
puszczają dodatkowych dojazdów; 

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

§ 8 

W zakresie zaopatrzenia w woam przyjmuje się nastę-
pujące ustalenia: 
1) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z 

sieci wodociągowej z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
2) dopuszcza się budowę studni głębinowych dla po-

trzeb portu lotniczego na terenie 1KL; 
3) dopuszcza się budowę podziemnych zbiorników 

wody oraz pompowni wody na cele przeciwpoża-
rowe na terenie 1KL. 

§ 9 

W zakresie oaprowaazenia ściekrw komunalnych i 
przemysłowych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków systemem sieci 

kanalizacji sanitarnej do kolektora Ślęza z zastrze-
żeniem pkt 4; 

2) dopuszcza się sieć kanalizacji sanitarnej; 
3) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków 

komunalnych; 
4) dopuszcza się lokalizację oczyszczalni ścieków na 

potrzeby portu lotniczego na terenie 1KL. 

§ 10 

W zakresie oaprowaazania wra opaaowych przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych sys-

temem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników 
należących do zlewni rzeki Bystrzycy i Ługowiny;  

2) dopuszcza się sieć kanalizacji deszczowej; 
3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 

utwardzonych należy podczyścić przed ich odpro-
wadzeniem do odbiornika; 

4) obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie terenów, 
na których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami określonymi w przepisach szczególnych; 

5) dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych 
służących zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
działki; 

6) dopuszcza się lokalizację przepompowni wód desz-
czowych i drenażowych; 

7) dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie rowów 
melioracyjnych; 

8) wzdłuż jednej z górnych krawędzi rowów meliora-
cyjnych obowiązuje pozostawienie pasa terenu  
o szerokości co najmniej 3 m, umożliwiającego 
prowadzenie prac konserwacyjnych; 

9) dopuszcza się likwidację otwartego zbiornika wod-
nego zlokalizowanego na terenie 1KL. 

§ 11 

W zakresie zaopatrzenia w paz przyjmuje się następu-
jące ustalenia: 
1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazowej 

lub zbiorników na gaz; 

2) dopuszcza się sieć gazową; 
3) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz. 

§ 12 

W zakresie zaopatrzenia w enerpim elektryczną przyj-
muje się następujące ustalenia: 
1) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się z 

sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) dopuszcza się zasilanie awaryjne spalinowymi 

agregatami prądotwórczymi; 
3) dopuszcza się wyłącznie kablową sieć elektroener-

getyczną średniego i niskiego napięcia; 
4) dopuszcza się stacje transformatorowe. 

§ 13 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się nastę-
pujące ustalenie:  
1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu  

o zasilanie: 
a) gazem, 
b) energią elektryczną, 
c) paliwami płynnymi, 
d) z systemowych źródeł ciepła, 
e) z odnawialnych źródeł energii; 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) dopuszcza się sieć ciepłowniczą. 

§ 14 

W zakresie aostarczania usłup telekomunikacy nych 
ustala się: 
1) dopuszcza się sieć telekomunikacyjną; 
2) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii 

komórkowej. 

§ 15 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
łaau przestrzennepo oraz wymapań wynika ących  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) wyznacza się osie widokowe pokazane na rysunku 

planu; 
2) zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy 

kształtować w taki sposób aby reprezentacyjne 
elewacje budynków lub inne reprezentacyjne formy 
zagospodarowania były postrzegane z osi widoko-
wych, o których mowa w pkt 1; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektu-
ry, tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych, zieleni i nośników reklamowych z za-
strzeżeniem pkt 4; 

4) nie dopuszcza się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych i nośników reklamo-
wych zamykających osie widokowe wyznaczone na 
rysunku planu. 

§ 16 

Ustala się następujące wymagania w zakresie parame-
trrwa wskaźnikrw kształtowania zabuaowy oraz za-
pospoaarowania terenu: 
1) maksymalna wysokość zabudowy nie może prze-

kraczać wysokości powierzchni ograniczających 
wysokość zabudowy w rejonie lotniska, z zastoso-
waniem przepisów szczególnych; 

2) nie wprowadza się wymagań dotyczących wartości 
wskaźnika intensywności zabudowy. 
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§ 17 

Dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek. 

§ 18 

Dopuszcza się w obszarze planu lokalizację obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 

§ 19 

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się nastę-
pujące tymczasowe zagospodarowanie: 
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia; 
2) zieleń; 
3) dopuszczone w ustaleniach dla terenów. 

§ 20 

Wyznacza się tereny do realizacji lokalnych celów pu-
blicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 
4Z, 5ZP/1, 5ZP/2, 1KL. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia ala terenrw 

§ 21 

1. Wyznacza się teren portu lotniczepo oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1KL. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie poastawowe, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi obiektom budowlanym, ustala się komuni-
kację lotniczą. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie uzupełnia ące, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi obiektom budowlanym, ustala się: 

1) administrację; 
2) biura; 
3) edukację i doskonalenie; 
4) finanse; 
5) gastronomię; 
6) handel detaliczny; 
7) handel hurtowy; 
8) naukę i szkolnictwo wyższe; 
9) rzemiosło; 

10) sport, rekreację i wypoczynek; 
11) targi; 
12) transport; 
13) turystykę; 
14) zdrowie; 
15) zieleń parkową; 
16) zieleń towarzyszącą; 
17) parkingi; 
18) obiekty służące sprzedaży detalicznej lub dys-

trybucji paliw. 
4. Dopuszcza się użytkowanie rolnicze do czasu reali-

zacji przeznaczenia ustalonego w planie. 
5. Ustala się następujące zasaay zabuaowy i zapo-

spoaarowania: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy okre-

ślone na rysunku planu; 
2) obowiązuje takie kształtowanie zabudowy, aby 

reprezentacyjne elewacje eksponowane były od 
strony terenu ulicy 1KD-Z; 

3) od strony terenu ulicy 1KD-Z, na odcinku wska-
zanym na rysunku planu, obowiązuje lokalizacja 

głównego wjazdu do portu lotniczego oraz obo-
wiązek stworzenia reprezentacyjnego wejścia  
i wjazdu związanego z funkcjonowaniem portu 
lotniczego; 

4) na osiach widokowych należy zaplanować 
obiekt lub obiekty kubaturowe zamykające te 
osie; 

5) obowiązują szczególne wymagania dla architek-
tury obiektów zamykających osie widokowe, 
wyznaczone na rysunku planu; 

6) zabudowę i zagospodarowanie terenu, w tym w 
szczególności lokalizację budynków, pasów star-
towych i dróg kołowania, należy kształtować  
w sposób minimalizujący uciążliwość emisji ha-
łasu lotniczego; 

7) obowiązuje lokalizacja systemów lub urządzeń 
technicznych zmniejszających poziom emisji ha-
łasu lotniczego; 

8) w zakresie ochrony obiektów od hałasu lotni-
czego obowiązuje zastosowanie indywidualnych 
środków ochrony i rozwiązań technicznych do-
stosowanych do lokalizowanego przeznaczenia, 
ograniczających występowanie ewentualnych 
ponadnormatywnych uciążliwości; 

9) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 
15g powierzchni  terenu jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. 

6. pbowiązują następujące ustalenia dotyczące komu-
nikacji: 
1) dopuszcza się dodatkowo dojazd do terenu z te-

renu ulicy 1KD-Z, na odcinku wskazanym na ry-
sunku planu; 

2) nie obowiązują wymagania w zakresie urządze-
nia na działce miejsc parkingowych, o których 
mowa w § 7 pkt 2; 

3) zaleca się podział parkingów terenowych na ze-
społy, nie większe niż 200 stanowisk i zaleca się 
rozdzielać je terenami o innym przeznaczeniu; 

4) w obrębie parkingów terenowych należy lokali-
zować zieleń towarzyszącą. 

§ 22 

1. Wyznacza się tereny aktywności pospoaarcze   
i usłup oznaczone na rysunku planu symbolem 
2AG-U łamane przez numery porząakowe oa 1  
ao 4.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako prze-
znaczenie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
obiektom budowlanym, ustala się: 

1) administrację; 
2) biura; 
3) edukację i doskonalenie; 
4) finanse; 
5) gastronomię; 
6) handel detaliczny; 
7) handel hurtowy; 
8) naukę i szkolnictwo wyższe; 
9) produkcję; 

10) rzemiosło; 
11) sport, rekreację i wypoczynek; 
12) targi; 
13) transport; 
14) turystykę; 
15) zdrowie; 
16) zieleń parkową; 
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17) zieleń towarzyszącą; 
18) parkingi; 
19) obiekty służące sprzedaży detalicznej paliw. 

3. Dopuszcza się użytkowanie rolnicze do czasu reali-
zacji przeznaczenia ustalonego w planie. 

4. Ustala się następujące zasaay zabuaowy i zapo-
spoaarowania: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy okre-

ślone na rysunku planu; 
2) obowiązuje takie kształtowanie zabudowy, aby 

reprezentacyjne elewacje eksponowane były od 
strony terenów ulic 1KD-Z oraz 3KD-L; 

3) w zakresie ochrony obiektów od hałasu lotni-
czego obowiązuje zastosowanie indywidualnych 
środków ochrony i rozwiązań technicznych do-
stosowanych do lokalizowanego przeznaczenia, 
ograniczających występowanie ewentualnych 
ponadnormatywnych uciążliwości; 

4) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 
15g powierzchni działki jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej. 

§ 23 

1. Wyznacza się teren usłup oznaczony na rysunku 
planu symbolem 3U. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiek-
tom budowlanym, ustala się: 

1) administrację; 
2) biura; 
3) finanse; 
4) gastronomię; 
5) handel hurtowy – w obiektach o powierzchni 

sprzedaży nie większej niż 500 m2; 
6) handel detaliczny – z wyłączeniem obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2; 

7) kulturę; 
8) rzemiosło; 
9) sport, rekreację i wypoczynek; 

10) transport; 
11) turystykę; 
12) zdrowie; 
13) zieleń towarzyszącą; 
14) parkingi. 

3. Dopuszcza się lokalizację istniejących obiektów,  
o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie, do-
puszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje 
się ich rozbudowy. 

4. Ustala się następujące zasady zabuaowy i zapo-
spoaarowania: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy okre-

ślone na rysunku planu; 
2) obowiązuje takie kształtowanie zabudowy, aby 

reprezentacyjne elewacje eksponowane były od 
strony terenów ulic 1KD-Z oraz 3KD-L; 

3) w zakresie ochrony obiektów od hałasu lotni-
czego obowiązuje zastosowanie indywidualnych 
środków ochrony i rozwiązań technicznych do-
stosowanych do lokalizowanego przeznaczenia, 
ograniczających występowanie ewentualnych 
ponadnormatywnych uciążliwości; 

4) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 
15g powierzchni działki jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej. 

§ 24 

1. Wyznacza się teren zieleni oznaczony na rysunku 
planu symbolem 4Z. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiek-
tom budowlanym, ustala się: 
1) zieleń parkową; 
2) zieleń towarzyszącą; 
3) sport, rekreację i wypoczynek – wyłącznie jako 

urządzenia terenowe; 
4) transport – dla działalności, o której mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 15 lit. g wraz z towarzyszący-
mi parkingami. 

3. Dopuszcza się użytkowanie rolnicze do czasu reali-
zacji przeznaczenia ustalonego w planie. 

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie z terenu 
ulicy 2KD-Z. 

§ 25 

1. Wyznacza się tereny zieleni oznaczone na rysunku 
planu symbolem 5ZP łamane przez numery porząa-
kowe oa 1 ao 2.  

2. Na terenie oznaczonym symbolem 5ZP/1 ustala się 
następujące przeznaczenie: 
1) zieleń parkowa; 
2) transport – dla działalności, o której mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 15 lit. g. 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 5ZP/2 ustala się 

jako przeznaczenie zieleń parkową. 
4. Zaleca się lokalizację elementów małej architektury 

pokazanych na rysunku planu w postaci rzeźby, 
pomnika lub fontanny. 

§ 26 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy zbiorcze  oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KD-Z. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 41 m do 49 m z lokalnymi poszerzeniami jak 
na rysunku planu; 

2) obustronne chodniki; 
3) ścieżka rowerowa; 
4) obustronny szpaler drzew oraz zieleń przyuliczna 

w zależności od lokalnych uwarunkowań. 

§ 27 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy zbiorcze  oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2KD-Z. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m  

z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczną w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
§ 28 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy lokalne  oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3KD-L. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 22 m  

z lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki. 
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§ 29 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy lokalne  oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 4KD-L. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających 

od 11 m do 20 m z lokalnym poszerzeniem jak 
na rysunku planu; 

2) obustronne chodniki. 

§ 30 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 5KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady  zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 18 m z 

lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki. 

§ 31 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 6KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

jak na rysunku planu; 
2) chodniki w zależności od potrzeb i lokalnych 

uwarunkowań. 

§ 32 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 7KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 
10 do 12 m z lokalnym poszerzeniem jak na rysun-
ku planu. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia końcowe 

§ 33 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się wielkość stawki procento-
wej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 
5g. 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSŁAW GUT
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Załącznik nr 1 ao uchwały Raay  
Mie skie  Wrocławia z ania 14 września 
2006 r. (poz. 3287) 
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Załącznik nr 2 ao uchwały Raay  
Mie skie  Wrocławia z ania 14 września 
2006 r. (poz. 3287) 

 
 
 

Stwierazenie zpoaności planu z ustaleniami „Stuaium uwarunkowań i kierunkrw  
zapospoaarowania przestrzennepo Wrocławia” 

 
 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego por-
tu lotniczego we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Wrocławia”, przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia  
z 6 lipca 2006 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 ao uchwały Raay  
Mie skie  Wrocławia z ania 14 września 
2006 r. (poz. 3287) 

 
 
 

Rozstrzypnimcie o sposobie rozpatrzenia uwap ao pro ektu planu 
 
 

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego 
portu lotniczego we Wrocławiu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie 
wniosły uwag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 ao uchwały Raay  
Mie skie  Wrocławia z ania 14 września 
2006 r. (poz. 3287) 
 
 
 

Rozstrzypnimcie o sposobie realizac ia zapisanych w planiea inwestyc i z zakresu incrastruktury 
techniczne a ktrre należą ao zaaań własnych pminya oraz zasaaach ich cinansowaniaa zpoanie  
                                        z przepisami o cinansach publicznych 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą fi-
nansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  
a także ze środków zewnętrznych.  
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3288 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia mie scowepo planu zapospoaarowania przestrzennepo 
ala zachoaniepo oacinka Łącznika Lotniskowepo we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XL/2494/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla zachodniego odcinka Łącznika Lotniskowego we 
Wrocławiu, (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 214) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Ustalenia oprlne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla zachodniego odcinka Łącznika 
Lotniskowego we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
w granicach przedstawionych na rysunku planu. 

2. W planie określa się : 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

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

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

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

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

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

3. W planie nie wprowadza się ustaleń dotyczących 
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych ze względu na brak takich terenów. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w niniejszej 
uchwale oznaczają: 

1) maksymalna wysokość zabuaowy – wymiar li-
czony od poziomu terenu do najwyższego 
punktu obiektu; 

2) nieprzekraczalna linia zabuaowy – linia ograni-
czająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków 
oraz określonych w ustaleniach planu budowli 
naziemnych; 

3) oanawialne źrrało enerpii – źródło wykorzystu-
jące w procesie przetwarzania energię promie-
niowania słonecznego, geotermalną, pozyski-
waną z biomasy oraz energię pozyskiwaną za 
pomocą pomp ciepła z niskopotencjalnych na-
turalnych źródeł ciepła oraz tworzonych w pro-
cesach technologicznych lub bytowych  
(np. wód gruntowych, powietrza z klimatyza-
cji, z szarych ścieków, gazów odlotowych); 

4) parkinp – budowla lub budynek przeznaczony 
do stałego lub czasowego przechowywania 
samochodów; 

5) przeznaczenie terenu lub obiektu – należy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia lub 
działalności, które jako jedyne są dopuszczone 
na danym terenie lub w obiekcie; 

6) sieci uzbro enia technicznepo – sieć wodocią-
gowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanaliza-
cji deszczowej, sieć gazowa, sieć ciepłowni-
cza, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomu-
nikacyjna i inne podobne; 

7) sieć telekomunikacy na – systemy transmisyj-
ne oraz urządzenia komutacyjne lub przekiero-
wujące, a także inne zasoby, które umożliwiają 
nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za 
pomocą przewodów, fal radiowych, optycz-
nych lub innych środków wykorzystujących 
energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich 
rodzaju; 

8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony sym-
bolem; 

9) urząazenia towarzyszące obiektom buaowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
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możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, parkingi to-
warzyszące, place pod kosze na śmieci, kosze 
na śmieci, śmietniki; 

10) użytkowanie rolnicze – zagospodarowanie 
gruntu pod uprawę roślin. 

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

§ 3 

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

2. Stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wrocław stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi załącznik  
nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym 

tożsame z granicami archeologicznej strefy 
ochrony konserwatorskiej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole terenów; 
4) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) odcinki wskazanych dojazdów do terenów. 

6. Pozostałe oznaczenia mają charakter postulatywny 
lub informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu: 

1) aaministrac a – przez co należy rozumieć tere-
ny lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: administracja publiczna 
wszystkich rodzajów i szczebli oraz przedsta-
wicielstwa innych państw, a także inne formy 
administracji związanej z działalnością pu-
bliczną, w tym działalność takich służb jak po-
licja, straż pożarna, straż miejska, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

2) biura – przez co należy rozumieć tereny lokali-
zacji obiektów związanych z działalnościami 
takimi jak: zarządzanie, działanie organizacji, 
doradzanie, projektowanie, pośredniczenie, ob-
sługa nieruchomości, wynajem, pośrednictwo 
finansowe, pozyskiwanie pracowników, pro-
wadzenie interesów, prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych, archiwizowanie, wydawanie 
książek i czasopism, reklama, ochrona, tłuma-
czenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji, 
produkowanie oprogramowania informatycz-

nego, sprzątanie i czyszczenie obiektów, kon-
serwacja i naprawa urządzeń informatycznych  
i maszyn biurowych, drobne usługi rzeczowe 
takie jak fotografowanie, poligrafia, plakato-
wanie, pakowanie, urządzanie wystaw, pra-
cownie artystów oraz nieuciążliwe rzemiosło 
artystyczne; a także podobną działalność, któ-
rej nie prowadzi się w budynkach lub ich czę-
ściach należących do innych kategorii przezna-
czenia terenu; 

3) cinanse – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów związanych z działalnościami 
takimi jak: 
a) pośrednictwo finansowe, 
b) banki, domy maklerskie, instytucje zajmują-

ce się obsługą finansową, np. w formie le-
asingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, 

c) ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne,  
w tym fundusze emerytalno-rentowe, a tak-
że obiektów do nich podobnych, niezaliczo-
nych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu; 

4) pastronomia – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: restauracje, kawiarnie, her-
baciarnie, puby, winiarnie oraz kluby, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

5) hanael aetaliczny – przez co należy rozumieć 
tereny lokalizacji obiektów usługowych, w któ-
rych klient może dokonać zakupu, w tym 
punkty sprzedaży zakładów gier losowych, lo-
teryjnych i zakładów sportowych, z wyłącze-
niem sprzedaży detalicznej paliw; 

6) hanael hurtowy – przez co należy rozumieć te-
reny lokalizacji obiektów związanych z działal-
nościami takimi jak sprzedaż hurtowa towarów 
a także obiektów do nich podobnych, niezali-
czonych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw; 

7) kultura – przez co należy rozumieć tereny loka-
lizacji obiektów takich jak: teatry, filharmonie, 
kina, muzea, galerie sztuki, salony wystawien-
nicze, profesjonalne kluby muzyczne, kabarety, 
ośrodki kultury, biblioteki, wypożyczalnie mul-
timediów, a także obiektów do nich podob-
nych, niezaliczonych do innych kategorii prze-
znaczenia terenu; 

8) rzemiosło – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: działalność usługowa oraz 
drobna działalność wytwórcza o charakterze 
rękodzielniczym, np. naprawa i wyrób biżuterii, 
metaloplastyka, usługi zegarmistrzowskie, 
usługi krawieckie, szewc, kaletnik, kuśnierz, 
magiel, pralnia, fryzjerstwo i kosmetyka, usługi 
poligraficzne takie jak: kserografia, usługi intro-
ligatorskie, wyrób stempli i pieczątek, a także 
obiektów do nich podobnych, niezaliczonych 
do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

9) sporta rekreac a i wypoczynek – przez co nale-
ży rozumieć tereny lokalizacji obiektów zwią-
zanych z działalnościami takimi jak: 
a) obiekty i urządzenia sportowe oraz sporto-

wo-rehabilitacyjne, 
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b) obiekty służące poprawie kondycji fizycznej, 
ośrodki sportowo-rekreacyjne i centra edu-
kacyjno-rozrywkowe, 

c) obiekty i urządzenia rozrywkowe, 
d) obiekty gastronomiczno-rekreacyjne;  
a także obiektów do nich podobnych, niezali-
czonych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu; 

10) transport – przez co należy rozumieć tereny 
lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: 
a) obsługa i naprawa pojazdów, 
b) przewóz, magazynowanie oraz składowa-

nie, 
c) wynajem środków transportu oraz maszyn  

i urządzeń, 
d) spedycja, działalność pocztowa i kurierska, 

w tym obiekty magazynowe i sortownie 
przesyłek, 

e) łączność i telekomunikacja; 
11) turystyka – przez co należy rozumieć tereny 

lokalizacji obiektów związanych z działalno-
ściami takimi jak: obiekty i zespoły turystycz-
ne, hotele, motele, domy wycieczkowe, a tak-
że obiektów do nich podobnych, niezaliczo-
nych do innych kategorii przeznaczenia terenu; 

12) woay powierzchniowe – rozumie się przez to 
zbiorniki i cieki wodne; 

13) zarowie – przez co należy rozumieć tereny lo-
kalizacji obiektów związanych z działalnościami 
takimi jak: 
a) przychodnie, poradnie, zespoły gabinetów 

lekarskich prowadzących działalność na 
rzecz usług zdrowia, rehabilitacja i opieka 
społeczna, 

b) szpitale, 
c) usługi weterynaryjne; 
a także obiektów do nich podobnych, niezali-
czonych do innych kategorii przeznaczenia te-
renu; 

14) zieleń parkowa – przez co należy rozumieć za-
gospodarowanie zielenią niską i wysoką,  
z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządze-
niami towarzyszącymi, takimi jak place zabaw, 
ścieżki, obiekty małej architektury, a także to-
warzyszące zbiorniki i cieki wodne; 

15) zieleń towarzysząca – przez co należy rozu-
mieć towarzyszące innym przeznaczeniom, za-
gospodarowanie zielenią niską i wysoką wraz  
z możliwością lokalizacji zbiorników, cieków i 
oczek wodnych, obiektów małej architektury 
oraz niewielkich obiektów i urządzeń rekre-
acyjno-sportowych. 

2. Pozostałe określenia należy rozumieć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

§ 5 

Ustala się następujące zasaay ochrony śroaowiskaa 
przyroay i kra obrazu kulturowepo: 
1) zakaz lokalizacji punktowych źródeł emisji zanie-

czyszczeń powietrza, przekraczających wartości 
dopuszczalnych stężeń; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do gruntu; 

3) w zakresie ochrony obiektów od hałasu, obowiązu-
je zastosowanie indywidualnych środków ochrony i 
rozwiązań technicznych dostosowanych do lokali-
zowanego przeznaczenia, ograniczających wystę-
powanie ewentualnych ponadnormatywnych uciąż-
liwości; 

4) obowiązuje pokrycie zielenią wszystkich nieutwar-
dzonych terenów niezabudowanych; 

5) istniejące drzewa należy przewidzieć w miarę moż-
liwości do zachowania, drzewa przewidziane do za-
chowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
w trakcie robót budowlanych; 

6) zaleca się wykorzystanie istniejących drzew do 
przesadzenia w miejsca przeznaczone pod zieleń; 

7) zaleca się obsadzenie ulic publicznych szpalerami 
drzew. 

§ 6 

Ustala się następujące wymapania aotyczące zasaa 
ochrony azieazictwa kulturowepo i zabytkrw oraz 
arbr kultury wsprłczesne : 
1) wprowadza się archeologiczną strefę ochrony kon-

serwatorskiej na całym obszarze planu; 
2) granica obszaru objętego planem miejscowym, po-

kazana na rysunku planu, stanowi granicę strefy,  
o której mowa w pkt 1; 

3) ustala się obowiązek opiniowania prac ziemnych  
w obrębie planu z właściwymi służbami ochrony 
zabytków; 

4) wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wy-
przedzających inwestycje budowlane badań arche-
ologicznych, za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków, w sytuacji gdy: 
a) inwestycja lokalizowana jest w obrębie stref 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych, pokazanych na rysunku plan, 

b) odkryte zostaną zabytki archeologiczne na pozo-
stałym obszarze planu. 

§ 7 

Ustala się następujące zasaay moaernizac ia rozbuao-
wy i buaowy systemrw komunikac i i incrastruktury 
techniczne : 
1) obowiązek urządzenia na działce miejsc parkingo-

wych dla samochodów osobowych w następują-
cych ilościach: 
a) dla obiektów handlu detalicznego – 15 miejsc 

parkingowych/1000 m2 powierzchni sprzedaży, 
b) dla gastronomii i kultury – 10 miejsc parkingo-

wych/1000 m2 powierzchni użytkowej, 
c) dla biur – 20 miejsc parkingowych/1000 m2 

powierzchni użytkowej, 
d) dla hoteli i moteli – 20 miejsc parkingo-

wych/100 łóżek; 
2) dojazd do terenów, wyznaczonych na rysunku pla-

nu, ustala się od przyległych terenów ulic lokalnych 
i dojazdowych, o ile ustalenia dla terenów nie do-
puszczają dodatkowych dojazdów; 

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

§ 8 

W zakresie zaopatrzenia w woam przyjmuje się nastę-
pujące ustalenia: 
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1) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie  
z sieci wodociągowej; 

2) dopuszcza się sieć wodociągową. 

§ 9 

W zakresie oaprowaazenia ściekrw komunalnych  
i przemysłowych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków systemem sieci 

kanalizacji sanitarnej do kolektora Ślęza; 
2) dopuszcza się sieć kanalizacji sanitarnej; 
3) obowiązuje lokalizacja przepompowni ścieków ko-

munalnych na terenie 7K, o którym mowa w § 27; 
4) dopuszcza się lokalizację dodatkowych przepom-

powni ścieków komunalnych. 

§ 10 

W zakresie oaprowaazania wra opaaowych przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych sys-

temem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników 
należących do zlewni rzeki Ługowiny; 

2) dopuszcza się sieć kanalizacji deszczowej; 
3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 

utwardzonych należy podczyścić przed ich odpro-
wadzeniem do odbiornika; 

4) obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie terenów, 
na których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, określonymi w przepisach szczególnych; 

5) dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych 
służących zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
działki; 

6) dopuszcza się lokalizację przepompowni wód desz-
czowych i drenażowych; 

7) dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie rowów 
melioracyjnych; 

8) wzdłuż jednej z górnych krawędzi rowów meliora-
cyjnych obowiązuje pozostawienie pasa terenu  
o szerokości co najmniej 3 m, umożliwiającego 
prowadzenie prac konserwacyjnych. 

§ 11 

W zakresie zaopatrzenia w paz przyjmuje się następu-
jące ustalenia: 
1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazowej 

lub zbiorników na gaz; 
2) dopuszcza się sieć gazową; 
3) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz. 

§ 12 

W zakresie zaopatrzenia w enerpim elektryczną przyj-
muje się następujące ustalenia: 
1) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się  

z sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) dopuszcza się zasilanie awaryjne spalinowymi 

agregatami prądotwórczymi; 
3) dopuszcza się wyłącznie kablową sieć elektroener-

getyczną średniego i niskiego napięcia; 
4) dopuszcza się stacje transformatorowe;  
5) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji 

transformatorowej R-3262; 
6) lokalizacja stacji transformatorowej wolno stojącej 

na terenie 6E, o którym mowa w § 26; 
7) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych. 

§ 13 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się nastę-
pujące ustalenia: 
1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu  

o zasilanie: 
a) gazem, 
b) energią elektryczną, 
a) paliwami płynnymi, 
c) z systemowych źródeł ciepła, 
d) z odnawialnych źródeł energii; 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

3) dopuszcza się sieć ciepłowniczą. 

§ 14 

W zakresie aostarczania usłup telekomunikacy nych 
ustala się: 
1) dopuszcza się sieć telekomunikacyjną; 
2) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii 

komórkowej. 

§ 15 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
łaau przestrzennepo oraz wymapania wynika ące  
z potrzeb kształtowania przestrzeni: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji lokalnych 

celów publicznych określonych w § 20, dopuszcza 
się lokalizację obiektów małej architektury, tymcza-
sowych obiektów usługowo-handlowych, zieleni  
i nośników reklamowych; 

2) na terenach innych, niż te o których mowa  
w pkt 1, dopuszcza się lokalizację zieleni, małej ar-
chitektury, a także dopuszcza się lokalizację nośni-
ków reklamowych związanych wyłącznie z działal-
nością prowadzoną na działce. 

§ 16 

Ustala się następujące wymagania w zakresie parame-
trrwa wskaźnikrw kształtowania zabuaowy oraz za-
pospoaarowania terenu: 
1) maksymalna wysokość zabudowy nie może być 

większa niż 19 m; 
2) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń o monoli-

tycznych przęsłach wykonanych z betonowych 
elementów prefabrykowanych; 

3) ustala się zakaz lokalizacji jednopoziomowych, wol-
no stojących garaży indywidualnych i ich zespołów; 

4) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących, przy-
domowych budynków gospodarczych; 

5) nie wprowadza się wymagań dotyczących wartości 
wskaźnika intensywności zabudowy. 

§ 17 

Ustala się następujące wymagania w zakresie szczepr-
łowych zasaa scalania i poaziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek  

w toku realizacji ustaleń planu, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej; 

2) dopuszcza się wydzielenie działek wyłącznie z bez-
pośrednim dostępem do drogi publicznej, lub po-
przez inną działkę, która jest wydzieloną geodezyj-
nie drogą, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) dopuszcza się wydzielenie działki bez dostępu do 
drogi wyłącznie w przypadku, kiedy służy to po-
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większeniu innej działki mającej dostęp do drogi 
publicznej lub wewnętrznej. 

§ 18 

Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m2. 

§ 19 

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się nastę-
pujące tymczasowe zagospodarowanie: 
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia; 
2) zieleń; 
3) urządzenia infrastruktury i komunikacji. 

§ 20 

Wyznacza się tereny do realizacji lokalnych celów pu-
blicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami – 
1KD-Z, 2KD-S, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-S, 3ZP, 
5WS, 7K. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia ala terenrw 

§ 21 

1. Wyznacza się teren usłup oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1U. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiek-
tom budowlanym, ustala się: 

1) rzemiosło; 
2) biura; 
3) finanse; 
4) transport; 

5) handel hurtowy – w obiektach o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 500 m2; 

6) handel detaliczny; 
7) turystykę; 
8) gastronomię; 
9) sport, rekreację i wypoczynek; 
10) kulturę; 
11) zdrowie; 
12) administrację; 
13) zieleń towarzyszącą. 

3. Dopuszcza się lokalizację istniejących obiektów,  
o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie,  
w granicach istniejącej powierzchni zabudowy, do-
puszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje 
się ich rozbudowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudo-
wę obiektów o przeznaczeniu rolniczym oraz do-
puszcza się sytuowanie nowych obiektów związa-
nych z działalnością rolniczą w ramach istniejącej 
zabudowy zagrodowej. 

5. Ustala się następujące zasaay zabuaowy i zapo-
spoaarowania: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy okre-

ślone na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) dopuszcza się istniejące obiekty zlokalizowane 

poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 
remonty tych obiektów; 

3) obowiązuje takie kształtowanie zabudowy, aby 
reprezentacyjne elewacje eksponowane były od 
strony terenu ulicy 1KD-Z; 

4) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 
6g powierzchni działki jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

5) zaleca się przeznaczenie co najmniej 15g po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej. 

§ 22 

1. Wyznacza się teren usłup oznaczony na rysunku 
planu symbolem 2U. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przezna-
czenie, wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiek-
tom budowlanym, ustala się: 

1) rzemiosło; 
2) biura; 
3) finanse; 
4) transport; 

5) handel hurtowy – w obiektach o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 500 m2; 

6) handel detaliczny; 
7) turystykę; 
8) gastronomię; 
9) sport, rekreację i wypoczynek; 
10) kulturę; 
11) zdrowie; 
12) administrację; 
13) zieleń towarzyszącą. 

3. Dopuszcza się lokalizację istniejących obiektów,  
o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie w gra-
nicach istniejącej powierzchni zabudowy, dopusz-
cza się ich remonty i modernizację, zakazuje się ich 
rozbudowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudo-
wę obiektów o przeznaczeniu rolniczym oraz do-
puszcza się sytuowanie nowych obiektów związa-
nych z działalnością rolniczą w ramach istniejącej 
zabudowy zagrodowej. 

5. Ustala się następujące zasaay zabuaowy i zapo-
spoaarowania: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy okre-

ślone na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) dopuszcza się istniejące obiekty zlokalizowane 

poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 
remonty tych obiektów; 

3) obowiązuje takie kształtowanie zabudowy, aby 
reprezentacyjne elewacje eksponowane były od 
strony terenów ulic 1KD-Z oraz 2KD-S; 

4) ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 
15g powierzchni działki jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej. 

6. Dopuszcza się dodatkowo dojazdy do terenu z te-
renu ulicy 1KD-Z, na odcinku wskazanym na rysun-
ku planu. 

§ 23 

1. Wyznacza się teren zieleni oznaczony na rysunku 
planu symbolem 3ZP. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
jako przeznaczenie – zieleń parkowa. 

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się prowadzenie sieci oraz lokalizację obiektów 
uzbrojenia technicznego. 
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§ 24 

1. Wyznacza się teren zieleni oznaczony na rysunku 
planu symbolem 4ZP. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
jako przeznaczenie – zieleń parkowa. 

3. Dopuszcza się lokalizację istniejących obiektów  
o przeznaczeniu innym niż ustalone w planie, do-
puszcza się ich remonty, modernizację oraz rozbu-
dowę. 

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określo-
ne na rysunku planu. 

5. Dopuszcza się dojazdy do terenu z terenu skrzyżo-
wania 2KD-S, na odcinku wskazanym na rysunku 
planu. 

§ 25 

1. Wyznacza się teren wra powierzchniowych ozna-
czony na rysunku planu symbolem 5WS. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się jako 
przeznaczenie – wody powierzchniowe wraz z nie-
zbędnymi obiektami i urządzeniami hydrotechnicz-
nymi. 

§ 26 

1. Wyznacza się teren elektroenerpetyki oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6E. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
lokalizację stacji transformatorowej. 

3. Dopuszcza się wprowadzenie zieleni towarzyszącej. 
4. Dopuszcza się dodatkowo dojazd do terenu od ulicy 

Rdestowej oraz z terenów 6KD-S i 1KD-Z. 

§ 27 

1. Wyznacza się teren kanalizac i oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 7K. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
lokalizację przepompowni ścieków komunalnych. 

3. pbowiązują następujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania: 
1) dopuszcza się wprowadzenie zieleni towarzy-

szącej; 
2) obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyj-

nej o minimalnej szerokości 2 m od strony tere-
nu usług 1U. 

4. Dopuszcza się dodatkowo dojazd do terenu od ulicy 
Rdestowej oraz z terenów ulic 6KD-S i 1KD-Z. 

§ 28 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy zbiorcze  oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KD-Z. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, 

jak na rysunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) ścieżka rowerowa; 
4) obustronny szpaler drzew i zieleń przyuliczna w 

zależności od lokalnych uwarunkowań. 

§ 29 

1. Wyznacza się teren skrzyżowania oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KD-S. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 
jak na rysunku planu; 

2) ścieżka rowerowa; 
3) chodniki; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 

§ 30 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 3KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zmienną szerokość w liniach rozgraniczających, jak 
na rysunku planu. 

§ 31 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 4KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zmienną szerokość w liniach rozgraniczających, jak 
na rysunku planu. 

§ 32 

1. Wyznacza się teren ulicy klasy ao azaowe  ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 5KD-D. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających w istnie-

jących granicach pasa drogowego; 
2) chodniki i zieleń przyuliczna w zależności od po-

trzeb i lokalnych uwarunkowań. 

§ 33 

1. Wyznacza się teren skrzyżowania oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6KD-S. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

jak na rysunku planu; 
2) zagospodarowanie elementami pasa drogowego 

w zależności od potrzeb. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia końcowe 

§ 34 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się wielkość stawki procento-
wej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy,  
na 5g. 

§ 35 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 36 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WICEPRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSŁAW GUT 
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Załącznik nr 1 ao uchwały Raay Mie skie  
Wrocławia z ania 14 września 2006 r. 
(poz. 3288) 
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Załącznik nr 2 ao uchwały Raay Mie skie  
Wrocławia z ania 14 września 2006 r. 
(poz. 3288) 

 
 

Stwierazenie zpoaności planu z ustaleniami „Stuaium uwarunkowań i kierunkrw zapospoaaro-
wania przestrzennepo Wrocławia” 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego 
odcinka Łącznika Lotniskowego we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”, przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady 
Miejskiej Wrocławia z 6 lipca 2006 r. 
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Załącznik nr 3 ao uchwały Raay Mie skie  
Wrocławia z ania 14 września 2006 r. 
(poz. 3288) 
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Załącznik nr 4 ao uchwały Raay Mie skie  
Wrocławia z ania 14 września 2006 r. 
(poz. 3288) 

 
 

Rozstrzypnimcie o sposobie realizac ia zapisanych w planiea inwestyc i z zakresu incrastruktury 
techniczne a ktrre należą ao zaaań własnych pminya oraz zasaaach ich cinansowaniaa zpoanie  

z przepisami o cinansach publicznych 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą  
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  
a także ze środków zewnętrznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3289 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 19 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mie skie  Lubin oarmbnych obwo-
arw płosowania w szpitalach ala przeprowaazenia wyborrw ao Raay Mie -
skie  w Lubiniea Raay Powiatu w Lubinie oraz Se miku Wo ewraztwa Dolno-
śląskiepo i o bezpośreanim wyborze wr taa burmistrza i prezyaenta miasta 
                       zarząazonych na azień 12 listopaaa 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
prdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się na obszarze Gminy Miejskiej Lubin od-
rębne obwody głosowania w szpitalach, ustala się 
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych 

2. Wykaz obwodów głosowania w szpitalach, ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 3 

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

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 
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Załącznik nr 1 ao uchwały Raay Mie -
skie  w Lubinie z ania 19 września 
2006 r. (poz. 3289) 

 
Wykaz oarmbnych obwoarw płosowania w szpitalach ala przeprowaazenia wyborrw ao Raay 
Mie skie  w Lubiniea Raay Powiatu w Lubinie oraz Se miku Wo ewraztwa Dolnośląskiepo  
i o bezpośreanim wyborze wr taa burmistrza i prezyaenta miasta zarząazonych na azień 12 li-
stopaaa 2006 r. 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba pbwodowej Komisji Wybor-

czej 

50 Szpital im. J. Jonstona 
Szpital im. U. Jonstona 
ul. Generała Bema 5 

51 Miedziowe Centrum Zdrowia – Szpital 
Miedziowe Centrum Zdrowia 
ul. Skłodowskiej-Curie 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3290 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia oarmbnepo obwoau płosowania w NZOZ Śreazkie 
Centrum Meayczne w Śroazie Śląskie  ala przeprowaazenia płosowania 
w wyborach ao Raay Mie skie  w Śroazie Śląskie a Raay Powiatu Śreazkiepo 
i Se miku Wo ewraztwa Dolnośląskiepo oraz Burmistrza Śroay Śląskie  
                    zarząazonych na azień 12 listopaaa 2006 roku 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku 
– prdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 ze. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W wyborach Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, Rady 
Powiatu Średzkiego i Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego oraz Burmistrza Środy Śląskiej zarządzonych na 
dzień 12 listopada 2006 roku tworzy się, na wniosek 
Burmistrza Środy Śląskiej, odrębny obwód głosowania 
w NZpZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Ślą-
skiej, ustala granicę i numer oraz siedzibę obwodowej 
komisji wyborczej. 

§ 2 

Numer i granicę odrębnego obwodu głosowania oraz 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa poniż-
szy wykaz: 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba  
obwodowej komisji 

wyborczej 

10 
NZpZ Średzkie 

Centrum  
Medyczne 

ŚRpDA ŚLPSKA 
ul. Kolejowa 16 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do pu-
blicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – 
poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Środa Ślą-
ska. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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3291 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie naaania statutu Urzmaowi Mie skiemu w Głuszycy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2  ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się Statut Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy: 

 
 

§ 1 

1. Urząd Miejski w Głuszycy zwany dalej Urzędem 
działa na podstawie statutu Gminy Głuszyca oraz w 
oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy pra-
wa. 

2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Gmina 
Głuszyca. 

3. Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Głuszycy jest 
Burmistrz Miasta. 

§ 2 

Burmistrz Miasta wykonuje zadania przy pomocy 
Urzędu w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej 
oraz zadań Gminy Głuszyca określonych przepisami 
prawa. 

§ 3 

prganizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w 
drodze zarządzenia. 

§ 4 

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie  
o finansach publicznych. 

§ 5 

Zmiana Statutu Urzędu wymaga uchwały Rady Miej-
skiej w Głuszycy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 7 

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

 
PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
JAN CHMURA

 
 
 
 
 
 
 
 

3292 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie aokonania zmian w uchwale nr XXXVIII/206/05 Raay Mie skie  
Wałbrzycha z ania 29 marca 2005 roku zmienione  uchwałą 
nr XXXIX/219/05 Raay Mie skie  Wałbrzycha z ania 28 kwietnia 2005 roku 
w sprawie repulaminu uazielania pomocy materialne  o charakterze 
        soc alnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Wałbrzycha 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwa-
la, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXXVIII/206/05 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 29 marca 2005 roku zmienionej uchwa-
łą nr XXXIX/219/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 
28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Wałbrzycha 
dokonuje się zmian w rozdziale 4  § 6 w punkcie  
5 polegającej na skreśleniu wyrazu : „do” i wpisaniu  
w to miejsce: „nie mniej niż” oraz dodaniu: „§ 6.1. 
Kwoty ustalonych stypendiów zaokrągla się do peł-
nych złotych”.  

§ 2 

Po dokonaniu zmian regulamin udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka-
łym na terenie Miasta Wałbrzycha przyjmuje brzmienie: 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstmpne 

§ 1 

Uchwała określa „Regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym 
na terenie Miasta Wałbrzycha”. 

§ 2 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być 
udzielana uczniowi jako stypendium szkolne lub jako 
zasiłek szkolny. 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i cormy pomocy 

§ 3 

1. Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom w 
formie:  
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym: wy-
równawczych, sportowych, muzycznych, kom-
puterowych, artystycznych, turystycznych, na-
uce języków obcych itp. wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania;  

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach organizowanych poza szko-
łą, w tym udział w kursach nauki języków ob-
cych, nauki pływania, nauki prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, jeżeli jest to wymagane 
przez szkołę, w kursach komputerowych;  

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach współorganizowanych przez 
szkołę poza jej siedzibą np. wyjście całej klasy 
do kina, teatru lub na inną imprezę, wyjazd dzie-
ci danej klasy na tzw. zieloną szkołę lub wy-
cieczkę szkolną;  

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 
w tym zakup podręczników, przyborów szkol-
nych, stroju sportowego (dres, koszulki, obu-
wie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę 
wymagane, kaset i płyt CD wykorzystywanych 
do nauki; zakup wymaganych przez szkołę mate-
riałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne itp..  

2. Stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz kolegiów oprócz form wymienio-
nych w ust. 1 może być udzielone w formie całko-
witego lub częściowego pokrycia kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza miejscem zamiesz-
kania, w tym: koszty transportu do i ze szkoły 
środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w 
internacie, bursie, na stancji. 

3. Decyzję o wyborze formy świadczeń wymienionych 
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu podejmują wnio-
skodawcy. 

R o z d z i a ł   3 

Zasaay przyznawania stypenaium szkolnepo 

§ 4 

1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni 
są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
trzy kryteria: 
1) mieszkają na terenie Miasta Wałbrzycha;  
2) realizują obowiązek szkolny nauki lub do czasu 

ukończenia kształcenia;  
3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.  

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1 jest większa niż liczba 
stypendiów, pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają 
uczniowie spełniający w kolejności następujące kry-
teria: 
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;  
2) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;  
3) w rodzinie występuje bezrobocie;  
4) pochodzą z rodzin wielodzietnych (czworo i wię-

cej dzieci);  
5) w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała 

choroba  
6) w rodzinie występuje alkoholizm, narkomania.  
7) rodzina niepełna;  
8) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych przez rodziców.  

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium 
jest: 
1) złożenie przez rodzica, prawnego opiekuna, peł-

noletniego ucznia lub dyrektora szkoły wniosku 
o przyznanie stypendium.  

2) dołączenie do wniosku:  
a) zaświadczenia o wysokości dochodu lub za-

świadczenia o korzystaniu ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej;  

b) w przypadku składania wniosku przez pełno-
letniego ucznia uczącego się w szkole miesz-
czącej się poza Wałbrzychem, zaświadczenie o 
zameldowaniu na terenie Miasta Wałbrzycha;  

c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, je-
żeli uczeń takie posiada;  

d) inne zaświadczenia potwierdzające kryteria,  
o których mowa w § 4 ust. 2.  

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 pkt 2 składa się w macierzystej szkole,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1  
pkt 2 lit. b, gdzie wniosek składa się w Dziale Edu-
kacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,  
ul. Matejki 3. 
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3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyzna-
nie stypendium szkolnego może być złożony po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli 
sytuacja dochodowa rodziny ulega pogorszeniu  
(np. na skutek śmierci lub kalectwa członka rodzi-
ny, utraty pracy, utraty świadczenia rentowego 
itp.) stypendium szkolne ustala się na nowych wa-
runkach dochodowych rodziny, począwszy od mie-
siąca, w którym złożono wniosek. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

R o z d z i a ł   4 

Wysokość stypenaium szkolnepo 

§ 6 

W zależności od dochodu na członka w rodzinie usta-
lana jest wysokość stypendium szkolnego: 
1. do 200g kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie 

miesięcznym na osobę w rodzinie do 10g kryte-
rium dochodowego;  

2. do 150g kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie 
miesięcznym na osobę w rodzinie od 10,01g do 
20g kryterium dochodowego;  

3. do 120g kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie 
miesięcznym na osobę w rodzinie od 20,01g do 
30g kryterium dochodowego;  

4. do 100 g kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie 
miesięcznym na osobę w rodzinie od 30,01g do 
40g kryterium dochodowego;  

5. nie mniej niż 80g kwoty zasiłku rodzinnego przy 
dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 
40,01g do 100g kryterium dochodowego; 

§ 6 

1. Kwoty ustalonych stypendiów zaokrągla się do 
pełnych złotych.  

R o z d z i a ł   5 

Zasaay przekazywania stypenaium 

§ 7 

1. Uczniowie uczący się w szkołach na terenie miasta 
Wałbrzycha otrzymywać będą stypendia w przy-
znanej formie za pośrednictwem swojej macierzy-
stej szkoły. 

2. Uczniom, którzy pobierają naukę w szkołach poza 
Wałbrzychem, stypendium przekazywane będzie 

bezpośrednio przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 
zgodnie z przyznaną formą. 

3. Niewykorzystane środki zgodnie z przyznaną formą 
podlegają zwrotowi. 

§ 8 

Stypendium wstrzymuje się lub cofa w następujących 
przypadkach: 
1. zaprzestania przez ucznia realizowania obowiązku 

szkolnego lub nauki,  
2. zawieszenia w prawach ucznia,  
3. skreślenia z listy uczniów,  
4. zmiany miejsca zameldowania,  
5. zmiany sytuacji materialnej rodziny ucznia.  

R o z d z i a ł   6 

Tryb i sposrb uazielania zasiłku szkolnepo 

§ 9 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znaj-
dującemu się w przejściowo trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu 
wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z 
udokumentowaniem okoliczności opisanych we 
wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, doku-
ment USC, inne). 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: 
1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,  
2) klęski żywiołowej,  
3) wydatków poniesionych w związku z długotrwa-

łą chorobą w rodzinie,  
4) kradzieży,  
5) innych, szczególnych okoliczności”.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 
2006 roku. 
 
 

PRZEWpDNICZPCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALICJA ROSIAK
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3293 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie naaania nazw ulicom położonym w Wołowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ulicom położonym w Wołowie, na osiedlu mieszka-
niowym między ulicami Stefana Żeromskiego i Marii 
Skłodowskiej-Curie, nadaje się nazwy: 

1. Jerzego Giedroycia – działki nr 27/6 i 25 AM 50; 
2. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – działka nr 27/2 

AM 50; 
3. Józefa Czapskiego – działka nr 27/5 AM 50; 
4. Czesława Miłosza – działki nr 27/4 i 16/3 AM 50; 
5. Marka Hłaski – działka nr 27/3 AM 50; 
6. Jacka Kaczmarskiego – działki nr 16/11 i 27/1 

AM 50; 
7. Zbigniewa Herberta – działka nr 16/14 AM 50; 
8. Ks. Jana Twardowskiego – działka nr 16/15 AM 

50; 
9. Ks. Józefa Tischnera – działki nr 16/2 AM 50; 

10. Stanisława Lema – działka nr 16/17 AM 50. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację ulic, o których 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 Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALINA JELEŃ 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik ao uchwały Raay Mie skie   
w Wołowie z ania 29 września 2006 r. 
(poz. 3293) 
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3294 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie naaania nazwy skweru i zmiany nazwy ulicy w Wołowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Plac znajdujący się w Wołowie przy ul. Ks. Fran-
ciszka Bosaka, stanowiący działkę nr 33/17 A35 
otrzymuje nazwę „Skwer Jana Pawła II”. 

2. Zmienia się nazwę ulicy „Pomorska” na „Jana Paw-
ła II”. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację skweru i ulicy, o których mo-
wa w § 1, określa mapa sytuacyjna stanowiąca za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wołów. 

§ 4 

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

 
PRZEWpDNICZPCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ALINA JELEŃ 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik ao uchwały Raay Mie skie   
w Wołowie z ania 29 września 2006 r. 
(poz. 3294) 
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3295 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DAROWIE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie zaliczenia arrp ao kateporii arrp pminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące 
drogi powiatowe:  
1. droga nr 2994 D o przebiegu przez wieś Mielęcin, 
2. droga nr 2890 D o przebiegu: od skrzyżowania  

z droga nr 3396 D Bożanów – Kalno – Żarów, 
3. droga nr 2891 D o przebiegu: droga nr 3396 D – 

Kruków – Zastruże – Mielęcin – skrzyżowanie  
z drogą nr 3396 D, 

4. droga nr 2894 D o przebiegu: skrzyżowanie z drogą 
nr 2896 D Mrowiny – Tarnawa, 

5. droga nr 2895 D o przebiegu: skrzyżowanie z drogą 
nr 2894 D Mrowiny – skrzyżowanie z drogą  
nr 2886 D Pożarzysko,  

6. droga nr 2931 D o przebiegu: skrzyżowanie z drogą 
nr 2934 D Mikoszowa – skrzyżowanie z drogą  
nr 2881 D Przyłęgów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SZCZĘSNY 

 
 
 
 
 
 

3296 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 3 października 2006 r. 

w sprawie pozbawienia arrp  kateporii arrp pminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:   

 
 

§ 1 

Pozbawia się kategorii dróg gminnych wymienione 
poniżej ulice w Świdnicy, zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym: 
1) Rynek – dz. nr 205; AM-10; pbr. 0004; 
2) ul. Wewnętrzna – dz. nr 179, Am-10; pbr. 0004; 
3) ul. Łukowa – odcinek pomiędzy Rynkiem i ul. Bu-

dowlaną – dz. nr 170; AM-10. 

§ 2 

Po pozbawieniu kategorii dróg gminnych ww. ulice 
stanowić będą ogólnodostępne drogi wewnętrzne. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Świdnicy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą  od dnia 1 stycznia  2007 r.  
 
 

PRZEWpDNICZPCZ RADZ 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik praciczny ao uchwały Ra-
ay Mie skie  w Świanicy z ania  
3 paźaziernika 2006 r. (poz. 3296) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24637  – Poz. 3297 i 3298 

3297 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 3 października 2006 r. 

w sprawie utworzenia obwoarw płosowania w szpitalach i areszcie  
śleaczym w wyborach ao raa pmina raa powiatrw i se mikrw wo ewraztw 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
prdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach prezydenta miasta, 
tworzy się na terenie miasta Świdnicy obwody głoso-
wania od nr 30 do nr 32 w szpitalach i areszcie śled-
czym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, 
określającym numery obwodów głosowania, granice 
obwodów głosowania oraz siedziby pbwodowych 
Komisji Wyborczych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Świdnicy. 
 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ RADZ 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 

 
 
 

Załącznik ao uchwały Raay Mie -
skie  w Świanicy z ania 3 paźazier-
nika 2006 r. (poz. 3297) 

 
 

Nr obwoau  
płosowania 

Granice obwoau płosowania Sieaziba Obwoaowe  Komis i Wyborcze  

30 Szpital Powiatowy w Świdnicy 
Szpital Powiatowy w Świdnicy 
ul. Westerplatte 22 

31 Szpital Powiatowy w Świdnicy 
Szpital Powiatowy w Świdnicy 
ul. Leśna 27–29 

32 Areszt Śledczy w Świdnicy 
Areszt Śledczy 
ul. Trybunalska 16 

 
 
 
 

3298 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 5 października 2006 r. 

w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia obwoarw płosowania 
w szpitalacha zakłaaach pomocy społeczne a zakłaaach karnycha aresztach 
śleaczych w wyborach ao Raay Mie skie  Wrocławiaa Se miku Wo ewraztwa 
Dolnośląskiepo i wyborrw Prezyaenta Wrocławiaa zarząazonych na azień 
                                      12 listopaaa 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 30  ust. 2b, 2c, 2d i 3  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
prdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia 
uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24638  – Poz. 3298 

§ 1 

Tworzy się 29 odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych,   
aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, których numery, granice i siedziby 
określa się następująco: 
 
 
Nr pKW Nazwa jednostki Ulica/plac 

271 Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego pl. Jana Pawła II  8 
272 Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1 
273 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc ul. Grabiszyńska 105 
274 Akademicki Szpital Kliniczny ul. ks. Poniatowskiego 2 
275 Zakład Karny Nr 1 ul. Kleczkowska 35 
276 Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej ppieki Zdrowotnej Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 18 
277 Zakład ppiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul. Św. Józefa 2/4 
278 Zakład ppieki Zdrowotnej MSWiA ul. płbińska 32 
279 Samodzielny Szpital Kliniczny Zespół Klinik Chorób Wewnętrznych Wybrzeże Pasteura 4 
280 Samodzielny Szpital Kliniczny Klinika pkulistyki ul. Chałubińskiego 2 
281 Samodzielny Szpital Kliniczny Klinika Chirurgii Szczękowej ul. Chałubińskiego 5 
282 Zakład ppieki Zdrowotnej Szpital dla Szkół Wyższych ul. Chopina 5/7 
283 pkręgowy Szpital Kolejowy al. Wiśniowa 36 
284 IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką ul. Weigla 5 
285 Dolnośląskie Centrum pnkologii pl. Hirszfelda 12 
286 Akademicki Szpital Kliniczny pddział Ginekologii ul. Dyrekcyjna 5/7 
287 Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38 
288 Akademicki Szpital Kliniczny ul. Traugutta 57/59 
289 Samodzielny Publiczny Zakład ppieki Zdrowotnej Dolnośląski Szpital 

Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
ul. Traugutta 116 

290 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ul. Warszawska 2 
291 Dom Pomocy Społecznej "Samarytanin" ul. Świątnicka 25/27 
292 Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3 
293 Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25/27 
294 Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68 
295 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego 73a 
296 Specjalistyczny Rehabilitacyjno-prtopedyczny Zespół ppieki Zdro-

wotnej 
ul. Poświęcka 8 

297 Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego – oddz. niezakaź-
ne 

ul. Koszarowa 5 

298 Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego – oddz. zakaźne ul. Koszarowa 5 
299 Dom Pomocy Społecznej| „Pogodna Jesień” ul. Litewska 20 

 
§ 2 

 
pbwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komi-
sja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów oraz objętych 
rejestrem wyborców we Wrocławiu.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
GRZEGORZ STOPIŃSKI 
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3299 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 5 października 2006 r. 

w sprawie zaliczenia ao kateporii arrp pminnych oacinka ul. Browarne a 
łącznika pl. Staszicaa oacinka ul. Przemiłowskie  oraz simpaczy ul. Mianow-
                        skiepoa ul. Bacciarellepo i ul. Karkonoskie  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), po zasięgnięciu opi-
nii Prezydenta Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych położone we Wrocławiu ulice o przebiegu: 
 

Lp. Relacja i przebieg drogi Długość [m] Dzielnica pznaczenia geodezyjne Uwagi 

1. 
odcinek ul. Browarnej  

od ul. Rychtalskiej  
do bocznicy Zakładowej 

176 Śródmieście 
obr. Kleczków  

AM 2  
dz. 4/2 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 

2. 
łącznik od pl. Staszica  
do pl. Strzeleckiego  

przy kościele 
130 Śródmieście 

obr. plac Grunwaldzki  
AM 19  
dz. 25 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 

3. 
sięgacz ul. Mianowskiego 
wzdłuż wału przy kortach 

tenisowych 
292 Śródmieście 

obr. Zacisze  
AM2 

dz. 3/9 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 

4. 
sięgacz  

ul. Bacciarellego przy nr 4–6 
77 Śródmieście 

obr. Bartoszowice  
AM 1  
dz. 27 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 

5. 
sięgacz  

ul. Karkonoskiej  
przy stacji benzynowej 

304 Krzyki 
obr. Partynice  

AM 6  
dz. 4/42; 4/17 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 

6. 
odcinek ul. Przemiłowskiej  

od ul. Jędrzejowskiej  
do bez wylotu 

65 Fabryczna 
obr. Stabłowice 

AM 13  
dz.32/1; 13/11 

zaliczenie  
do kategorii dróg 

gminnych 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3 

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

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
GRZEGORZ STOPIŃSKI 

 
3300 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 5 października 2006 r. 

w sprawie naaania nazwy bulwarowi oraz ulicy na terenie Wrocławia 

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

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24640  – Poz. 3300 

§ 1 

Bulwarowi położonemu pomiędzy Fosą Miejską a ulicą 
Pawła Włodkowica na odcinku od placu Jana Pawła II 
do ul. Krupniczej we Wrocławiu nadaje się nazwę bul-
war Taaka Jasińskiepo. 
Położenie bulwaru określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Nowo projektowanemu odcinkowi pbwodnicy Śród-
miejskiej na odcinku od ulicy Henryka Kamieńskiego do 
ulicy Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu nadaje 
się nazwę ulica Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. 
Położenie ulicy określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 4 

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

WICEPRZEWpDNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

 
 

Załącznik nr 1 ao uchwały Raay Mie -
skie  Wrocławia z ania 5 paźaziernika 
2006 r. (poz. 3300) 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24641  – Poz. 3300 

Załącznik nr 2 ao uchwały Raay Mie -
skie  Wrocławia z ania 5 paźaziernika 
2006 r. (poz. 3300) 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24642  – Poz. 3301 i 3302 

3301 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 5 października 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLX/697/98 Raay Mie skie  Wrocławia z ania 
27 lutepo 1998 r. w sprawie zasaa pospoaarowania nieruchomościami 
                        stanowiącymi własność Gminy Wrocław 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia 
uchwala, co nastepuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami stanowiącymi własność Gmi-
ny Wrocław (t.j. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 2005 r. Nr 208, poz. 3409) § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 
otrzymuje brzmienie: 
„1) 98g – jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży, z 

zastrzeżeniem ust. 4 tego paragrafu, wszystkie 
mieszkania w budynku przestają być własnością 
gminy. Przez równoczesną sprzedaż należy rozu-
mieć sprzedaż dokonaną na podstawie umów za-
wartych w tej samej dacie oraz sprzedaż ostat-
niego lokalu mieszkalnego budynku; 

 2) 90g – we wszystkich pozostałych przypadkach”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

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

WICEPRZEWpDNICZPCA 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA

 
 
 
 
 
 
 

3302 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie naaania statutu Urzmaowi Gminy w Kunicach 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Ku-
nicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Urzędowi Gminy w Kunicach. 

§ 2 

Urząd Gminy w Kunicach jest gminna jednostką orga-
nizacyjną gminy Kunice, działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

§ 3 

1. Siedzibą Urzędu Gminy w Kunicach jest budynek 
przy ul. Gwarnej 1 w Kunicach. 

2. Kierownikiem Urzędu Gminy w Kunicach jest Wójt 
Gminy. 

3. Wójt Gminy reprezentuje Urząd Gminy w Kunicach 
na zewnątrz. 

4. Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu 
Gminy w Kunicach. 

§ 4 

Szczegółowy zakres zadań Urzędu Gminy w Kunicach 
określa zarządzenie wójta gminy w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Gminy w Kunicach. 

§ 5 

Urząd Gminy w Kunicach działa w szczególności na 
podstawie: 
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1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), 

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

3) regulaminu organizacyjnego . 

§ 6 

W Urzędzie Gminy w Kunicach mogą być tworzone 
komórki organizacyjne zgodnie z zarządzeniem wójta 

gminy w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Gminy w Kunicach. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ GMINZ 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

3303 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

zmienia ąca uchwałm w sprawie naaania statutu Urzmaowi Gminy  
w Kunicach 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2114 ze zm.) Rada Gminy w Ku-
nicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLI/234/06 z dnia 14 lipca 2006 r. Ra-
dy Gminy w Kunicach w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Gminy w Kunicach § 7. otrzymuje brzmienie  
„§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Dol-
nośląskiego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ GMINZ 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3304 

UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie utworzenia oarmbnepo obwoau płosowania w Domu Pomocy 
Społeczne  

 Na podstawie art. 30 ust. 2b z dnia 16 lipca 1998 r. – prdynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady 
Gminy w Janowicach Wielkich, Rady Powiatu Jelenio-
górskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz 
w wyborach Wójta Gminy tworzy się na obszarze 
Gminy Janowice Wielkie jeden odrębny obwód głoso-
wania. 

§ 2 

Numer i granicę obwodu głosowania ustala się w spo-
sób następujący: 
 

Nr  
obwodu 

Granica obwodu  
głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

5 
Dom Pomocy Społecznej 
w Janowicach Wielkich 

Dom Pomocy Społecznej 
w Janowicach Wielkich 
ul. Chłopska 1 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ja-
nowice Wielkie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do pu-
blicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tabli-
cach ogłoszeń. 
 
 

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ GMINZ 

 
SZYMON MŁODZIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3305 

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 6 października 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Raay Gminy w Kostomłotach  
z ania 23 listopaaa 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnepo  

Ośroaka Pomocy Społeczne  w Kostomłotach 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XII/92/99 Rady Gminy w Ko-
stomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego pśrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kostomłotach w sposób następujący: 
w załączniku do uchwały – Statut Gminnego pśrodka 
Pomocy Społecznej w Kostomłotach – wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład GpPS wchodzą: 
1) kierownik, 
2)  pracownicy socjalni, 
3) pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze, 
4) księgowa, 
5) pracownicy realizujący świadczenia rodzin-

ne, 
6) kasjer, 
7) pracownicy ośrodka interwencji kryzysowej 

z hotelem”; 
2) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Strukturę organizacyjną pśrodka Pomocy 
Społecznej określa Regulamin prganiza-
cyjny wprowadzony zarządzeniem Kie-
rownika GpPS, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Wójta Gminy” 

3) uchyla się załącznik do Statutu Gminnego pśrodka 
Pomocy Społecznej w Kostomłotach – Regulamin 
prganizacyjny Gminnego pśrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kostomłotach. 

§ 2 

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

PRZEWpDNICZPCZ 
RADZ GMINZ 

 
KAZIMIERZ ŁAPA 
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3306 

UCHWAŁA RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 10 października 2006 r. 

zmienia ąca repulamin uazielania pomocy materialne  o charakterze soc al-
nym ala ucznirw zamieszkałych na terenie pminy Warta Bolesławiecka 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz.2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043), w związku z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodzi-
ny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, 
poz. 903) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) Rada Gminy 
w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXV/122/05 Rady Gminy Warta Bole-
sławiecka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regula-
minu udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Warta Bolesławiecka wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość stypendium szkolnego ustala się na 
podstawie miesięcznej wysokości dochodu na oso-
bę w rodzinie ucznia zgodnie z  poniższą tabelą: 

 
Lp. Wysokość aochoau Wysokość stypenaium 
1. 0–100 zł 58 zł 
2. 101–200 zł 55 zł 
3. 201–351 zł 52 zł 

 
2) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie : 

„W przypadku niezrealizowania obowiązku określo-
nego w ust. 4 wypłata stypendium zostaje wstrzy-
mana.” 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 Przyznane stypendia wypłaca się w następu-
jących terminach: 
1) do dnia 20 grudnia za okres od września 

do grudnia, 
2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia 

do czerwca.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy War-
ta Bolesławiecka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 paź-
dziernika 2006 roku.  
 
 

PRZEWpDNICZPCZ RADZ 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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Wrocław, dnia 12 października 2006 r

  

 PREZES.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 pWR-4210-40/2006/11/V-A/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524),  
 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 1 sierpnia 2006 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 25 sierpnia, 12 i 18 września oraz 
4 i 10  października 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

RWE KAC Polska 
Sprłka z opraniczoną oapowieazialnością 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGpN: 012 776 122 
zwany w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

postanawiam 
zatwierazić tarycm ala ciepła 

 
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres do dnia 30 listopaaa 2007 r. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w 
związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadającego koncesje z dnia 3 lutego 1999 r.:  
– na wytwarzanie ciepła nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ, ze zmianami:  

z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/742A/11/W/3/99,  
z dnia 17 marca 2000 r. nr WCC/742B/11/W/3/2000/RW,  
z dnia 23 marca 2001 r. nr WCC/742C/11/W/3/2001/RW,  
z dnia 26 października 2001 r. nr WCC/742D/11/W/3/2001/RW,  
z dnia 25 lipca 2002 r. nr  WCC/742E/11/W/pWR/2002/MB,  
z dnia 19 września 2002 r. nr WCC/742F/11/W/pWR/2002/HC,  
z dnia 18 października 2002 r. nr WCC/742G/11/W/pWR/2002/HC,  
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr WCC/742H/11/W/pWR/2003/HC,  
z dnia 11 września 2003 r. nr WCC/742I/11/W/pWR/2003/HC,  
z dnia 19 lutego 2004 r. nr WCC/742J/11/U/pWR/2004/TT, oraz  
z dnia 26 września 2006 r. nr WCC/742K/11/W/pWR/2006/JJ,  

– na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/773/11/W/3/99/ZJ, ze zmianami:  
z dnia 6 sierpnia 1999 r. nr PCC/773A/11/W/3/99,  
z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr PCC/773B/11/W/3/99,  
z dnia 17 marca 2000 r. nr PCC/773C/11/W/3/2000/RW,  
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z dnia 23 marca 2001 r. nr  PCC/773D/11/W/3/2001/RW,  
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr  PCC/773E/11/W/pWR/2003/HC,  
z dnia 19 lutego 2004 r. nr  PCC/773F/11/W/pWR/2004/TT, oraz  
z dnia 26 września 2006 r. nr PCC/773G/11/W/pWR/2006/JJ,  

w dniu 1 sierpnia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwa-
nego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.  
pceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen  
i stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku ka-
lendarzowym 2005.  
W kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło uwzględniono uzasadniony zwrot z kapitału, o którym mowa w art. 45 
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.  
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o 
których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  
Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego, do określe-
nia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa poprzez ustalenie współczynników 
korekcyjnych Xw.  
pkres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na okres 
jednego roku, tj. do dnia 30 listopada 2007 r. 
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. pd niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu pkręgowego w Warszawie – Sądu pchrony Konkurencji 

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. pdwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w całości lub w 
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Oawołanie należy przesłać na aares Połuaniowo-Zachoaniepo Oaaziału Terenowepo Urzmau Repulac i Enerpe-
tyki – ul. Marszałka Jrzeca Piłsuaskiepo 49–57a 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
PpŁUDNIpWp-ZACHpDNIEGp 

 pDDZIAŁU TERENpWEGp 
URZĘDU REGULACJI ENERGETZKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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RWE KAC Polska Sprłka z o.o. 
 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE 
z dnia 12 października 2006 roku nr pWR-4210-40/2006/11/V-A/JJ 

 
 

I. Po mcia używane w tarycie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,  
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, 
1217),  
rozporząazenie tarycowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem  (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 184, poz. 1902),  
rozporząazenie przyłączeniowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyłączania 
podmiotów do sieci ciepłowniczych, oraz eksploatacji 
tych sieci  (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751), 
przeasimbiorstwo ciepłowniczea sprzeaawca – RWE 
KAC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu, prowadząca działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania  
i dystrybucji ciepła, 
taryca – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla okre-
ślonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 
oabiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy ze sprzedawcą, 
prupa tarycowa – grupa odbiorców korzystających  
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania, 
źrrało ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła, 
kotłownia lokalna – zlokalizowane w obiekcie źródło 
ciepła, które bezpośrednio zasila  instalacje odbiorcze 
w tym obiekcie oraz obiektach  sąsiednich,  
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzają-
cy ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, 
wmzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub in-
stalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 
ukłaa pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 
zamrwiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje 

w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach,  

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych,   

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej, w której 
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostar-
czane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 
nielepalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym po-
minięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po-
przez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafał-
szowanie pomiarów dokonanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy.  

II. Zakres aziałalności pospoaarcze  związane   
z zaopatrzeniem w ciepło 

Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie wo-
jewództw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, 
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, zachodniopo-
morskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji  
z dnia 3 lutego 1999 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ, ze 

zmianami: 
z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/742A/11/W/3/99,  
z dnia 17 marca 2000 r. nr WCC/742B/11/W/3/  
/2000/RW,  
z dnia 23 marca 2001 r.  nr WCC/742C/11/W/3/  
/2001/RW,  
z dnia 26 października 2001 r. nr WCC/742D/  
/11/W/3/2001/RW,  
z dnia 25 lipca 2002 r. nr WCC/742E/11/W/pWR/  
/2002/MB,  
z dnia 19 września 2002 r. nr WCC/742F/11/W/  
/pWR/2002/HC,  
z dnia 18 października 2002 r. nr WCC/742G/11/  
/W/pWR/2002/HC,  
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr WCC/742H/11/W/ 
/pWR/2003/HC,  
z dnia 11 września 2003 r. nr WCC/742I/11/W/  
/pWR/2003/HC,  
z dnia 19 lutego 2004 r. nr WCC/742J/11/U/pWR/  
/2004/TT oraz 
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z dnia 26 września 2006 r. nr WCC/742K/11/W/  
/pWR/2006/JJ, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/773/11/W/  
/3/99/ZJ, ze zmianami: 
z dnia 8 sierpnia 1999 r.  nr PCC/773B/11/W/3/99,  
z dnia 17 marca 2000 r. nr PCC/773C/11/W/3/  
/2000/RW,  
z dnia 23 marca 2001 r. nr PCC/773D/11/W/3/ 
/2001/RW,  
z dnia 29 stycznia 2003 r. nr PCC/773E/11/W/  
/pWR/2003/HC, 
z dnia 19 lutego 2004 r. nr PCC/773F/11/W/pWR/  
/2004/TT oraz 
z dnia 26 września 2006 r. nr PCC/773G/11/W/ 
/pWR/2006/JJ.  

III.  Poaział oabiorcrw na prupy tarycowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyod-
rębniono następujące grupy taryfowe, gdzie:  
A – oznacza odbiorców pobierających ciepło bezpo-

średnio z kotłowni, 
B – oznacza odbiorców zasilanych za pośrednic-

twem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych 
sprzedawcy, 

C – oznacza odbiorców za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej odbiorcy i węzłów cieplnych odbior-
cy, 

G – ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, 
p – ciepło wytwarzane z oleju opałowego, 
W – ciepło wytwarzane z węgla kamiennego. 

 
 

pznaczenie grupy tary-
fowej 

Charakterystyka odbiorców ciepła 

AG 1 do AG 24 pdbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni gazowych 
Ap 1 do Ap 5 pdbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni olejowych 
AW 1 do AW 2 pdbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni węglowych 

BG 1 do BG 4 
pdbiorcy ciepła zasilani z kotłowni gazowych za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej i węzłów cieplnych sprzedawcy 

Bp 1 do Bp 2 
pdbiorcy ciepła zasilani z kotłowni olejowych za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej i węzłów cieplnych sprzedawcy 

BGp 1 do BGp 2 
pdbiorcy ciepła zasilani z kotłowni gazowo-olejowych za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy 

CG 1  do CG 2 
pdbiorcy ciepła zasilani z kotłowni gazowych za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej odbiorcy i węzłów cieplnych odbiorcy 

 

IV. Roaza e oraz wysokość cen i stawek opłat 
 

1. Ceny i stawki opłat za ciepło 

1.1. Wo ewraztwo aolnośląskie 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Kłodzko 
ul. Dąbrówki 1 

grupa AG 1 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 12 246,14 14 940,29 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 38,88 47,43 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Leśna  
ul. Świerczewskiego 15 

prupa AG 2 

Wyszczeprlnienie Jeanostki 

netto Brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 8 763,14 10 691a03 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59a24 
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Adresy źródeł ciepła  
Jelcz-Laskowice 

• ul. Frezjowa 2a  
• ul. Grabskiego 6  

(źródło letnie) 

Leśna 
ul. Świerczewskiego 5a  

grupa BGp 1 grupa BG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 

zł/MW/rok 113 478,72 138 444,04 104 750,02 127 795,02 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  

rata miesięczna 9 456,56 11 537,00 8 729,17 10 649,59 

Cena ciepła zł/GJ 32,23 39,32 36,74 44,82 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,06 14,71 13,42 16,37 

zł/MW/rok 20 802,98 25 379,64 20 962,46 25 574,20 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 733,58 2 114,97 1 746,87 2 131,18 

Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 5,77 7,04 7,12 8,69 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy źródeł ciepła 

Pobiedna 
ul. Nowomiejska 3 

płdrzychowice 
ul. Sportowa 1 

grupa AG 3 grupa AG 4 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 11 592,95 14 143,40 8 127,58 9 915,65 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 46,28 56,46 42,73 52,13 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy źródeł ciepła 

Zawiarw 
• ul. Broniewskiego 1 
• ul. Budowlanych 4 
• ul. Konopnickiej 1 
• ul. Konopnickiej 19 

prupa AO 5 

Wyszczeprlnienie Jeanostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 11 198,67 13 662a38 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 54,35 66a31 
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Adres źródła ciepła 
Zawidów 

ul. Szkolna 4 
grupa Bp 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 99 383,68 121 248,09 
Cena za zamówioną moc  
cieplną  

rata miesięczna 8 281,97 10 104,00 

Cena ciepła zł/GJ 49,37 60,23 

Cena nośnika ciepła zł/m3 17,79 21,70 

zł/MW/rok 15 025,34 18 330,91 
Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 252,11 1 527,58 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 7,02 8,56 

 

 

1.2. Wo ewraztwo lubuskie 
 

Adres źródła ciepła  

Kożuchów 
ul. Dworcowa 3a 

grupa AW 1 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 104 264,33 127 202,48 Cena za zamówioną moc 
cieplną  rata miesięczna 8 688,69 10 600,20 

Cena ciepła zł/GJ 26,75 32,63 

Cena nośnika ciepła zł/m3 9,32 11,37 

 

 

Adres źródła ciepła 

Gorzów Wielkopolski 
ul. Chopina 52 

grupa CG 2 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 5 334,39 6 507,96 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 45,23 55,18 

 

 

1.3. Wo ewraztwo małopolskie 
 

Adres źródła ciepła 

Bochnia 
ul. Karolina 
grupa CG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną  

zł/MW/m-c 12 714,13 15 511,24 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34,48 42,07 
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1.4. Wo ewraztwo opolskie 
 

Adresy  źródeł ciepła 

Łambinowice 
 ul. Szkolna 5c 

Korfantów 
ul. Targowa 8 

grupa Ap 3 grupa AG 5 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 14 026,77 17 112,66 12 644,41 15 426,18 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,14 57,51 44,68 54,51 

 

 

 

Adresy źródeł ciepła 
Niemodlin 

 ul. Szymanowskiego 21 
Tułowice 

ul. Ceramiczna  7c 
grupa BG 3 grupa BG 4 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 

zł/MW/rok 94 690,18 115 522,02 109 808,35 133 966,19 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  

rata miesięczna 7 890,85 9 626,84 9 150,70 11 163,85 

Cena ciepła zł/GJ 40,63 49,57 39,15 47,76 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,99 15,85 12,71 15,51 

zł/MW/rok 15 880,19 19 373,83 20 472,30 24 976,21 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 323,35 1 614,49 1 706,03 2 081,36 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 6,69 8,16 6,97 8,50 

 

 

 

Adresy  źródeł ciepła 

Nowy Świętów  
126a 

Niemodlin 
• ul. Lwicka 2, 
• ul. Reja 4, 
• ul. Reymonta 7, 
• ul. Wolności 2 

grupa Ap 4 grupa AG 6 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 10 342,40 12 617,73 10 199,40 12 443,27 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 54,64 66,66 45,09 55,01 

 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Niemodlin 
  ul. Poprzeczna 2-4 

grupa AG 7 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 16 399,74 20 007,68 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39,39 48,06 
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1.5. Wo ewraztwo poakarpackie 
 

 

Adres źródła ciepła 
Strzyżów 

ul. Zawale 41 
grupa BGp 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 113 251,36 138 166,66 
Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 9 437,61 11 513,88 

Cena ciepła zł/GJ 37,53 45,79 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,30 15,01 

zł/MW/rok 13 875,66 16 928,31 
Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 156,31 1 410,70 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 4,68 5,71 

 

 

 

Adresy  źródeł ciepła 

Strzyżów  
• ul. Grunwaldzka 5 
• Dom Kultury w Strzy-

żowie  
grupa AG 8 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 6 997,40 8 536,83 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 50,15 61,18 

 

 

 

Adresy  źródeł ciepła 

 Strzyżów  
• ul. Daszyńskiego 
• ul. Grunwaldzka 13  
• MGZpiS 

grupa AG 9 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 8 415,77 10 267,24 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,15 57,52 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Dobrzechów 

grupa AG 10 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 228 –  24654  – Poz. 3307 

Adres  źródła ciepła 

Żarnowa 

grupa AG 11 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

Adresy  źródeł ciepła 

Wysoka Strzyżowska 
Szkoła Podst. nr 1 
Szkoła Podst. nr 2 

grupa AG 12 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

Adres  źródła ciepła 

Żyznów 

grupa AG 13 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

Adres  źródła ciepła 

Godowa 

grupa AG 14 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

Adres  źródła ciepła 

Glinik Charzewski 

grupa AG 15 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

Adres  źródła ciepła 

Glinik Zaborowski 

grupa AG 16 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 
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Adres  źródła ciepła 

Zawadka 

grupa AG 17 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Tropie 

grupa AG 18 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną  

zł/MW/m-c 7 869,54 9 600,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,56 59,24 

 

 
1.6. Wo ewraztwo śląskie 

 

 

Adresy źródeł ciepła 

Żory 
ul. pgniowa 10 

Kochcice 
ul. Zamkowa 1 

grupa AG 19 grupa Ap 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną 

 
zł/MW/m-c 

7 850,67 9 577,82 16 124,64 19 672,06 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,63 59,33 50,70 61,85 

 

 

 

Adresy  źródeł ciepła 

Lubliniec 
• ul. ZHP 1 
• ul. Wojska Polskiego 6  

(źródło szczytowe) 
grupa BG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 89 351,17 109 008,43 
Cena za zamówioną moc 
cieplną  

rata miesięczna 7 445,93 9 084,03 

Cena ciepła zł/GJ 41,94 51,17 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,62 16,62 

zł/MW/rok 13 774,42 16 804,79 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 147,87 1 400,40 

Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 6,21 7,58 
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Adres źródła ciepła 

Lubliniec 
ul. Paderewskiego 10 

grupa AG 20 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcz-
nej za zamówioną moc 
cieplną  

zł/MW/m-c 10 948,55 13 357,23 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 44,75 54,60 

 

1.7. Wo ewraztwo zachoaniopomorskie 
 

Adres  źródła ciepła 

Szczecin 
ul. Witkiewicza 21 

grupa AG 21 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcz-
nej za zamówioną moc 
cieplną  

zł/MW/m-c 10 700,19 13 054,23 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39,31 47,96 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Rewal 

ul. Szkolna 1 
grupa AG 22 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcz-
nej za zamówioną moc 
cieplną  

zł/MW/m-c 9 057,68 11 050,37 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,63 58,11 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Niechorze 

ul. Szczecińska 6 
grupa AG 23 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc ciepl-
ną  

zł/MW/m-c 9 057,68 11 050,37 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,63 58,11 

 

 

Adres  źródła ciepła 

Pobierowo 

ul. Kościuszki 1 
grupa AG 24 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc ciepl-
ną  

zł/MW/m-c 9 057,68 11 050,37 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,63 58,11 
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1.8. Wo ewraztwo ku awsko-pomorskie 
 

 

 

Adres źródła ciepła 

Inowrocław 
ul. Szklarska 9 

grupa Ap 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcz-
nej za zamówioną moc 
cieplną  

zł/MW/m-c 7 055,58 8 607,81 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 44,57 54,38 

 

 

 

Adres źródła ciepła 

Chełmno 
ul.  M. Skłodowskiej-Curie 

grupa Bp 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 101 432,11 123 747,17 
Cena za zamówioną moc  
cieplną  

rata miesięczna 8 452,68 10 312,27 

Cena ciepła zł/GJ 43,35 52,89 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,80 15,62 

zł/MW/rok 16 060,75 19 594,12 
Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 338,40 1 632,84 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 6,66 8,13 

 

 

1.9. Wo ewraztwo wielkopolskie 
 

 

Adres źródła ciepła  
Słupca 

ul. Poznańska 41 
grupa AW 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 68 042,78 83 012,19 Cena za zamówioną moc  
cieplną  rata miesięczna 5 670,23 6 917,68 

Cena ciepła zł/GJ 19,56 23,86 

Cena nośnika ciepła zł/m3 9,61 11,72 

 

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22g 
 

2. Stawki opłat za przyłączenie ao sieci ciepłownicze  

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane 
będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:  
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Stawki opłat Rodzaj przyłącza 
2 x DN 

 
Wysokość stawek 

opłat – netto 
Wysokość stawek 

opłat – brutto* 
mm zł/mb zł/mb 
32 115,60 141,03 
40 132,85 162,08 
50 182,25 222,35 
65 208,56 254,44 
80 233,77 285,20 
100 279,59 341,10 
125 307,35 374,97 
150 392,94 479,39 

 

∗ – stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22g. 
 

V. Sposrb obliczania opłat 

Miesimczna rata opłaty za zamrwioną moc cieplną –  
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,  
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego, albo 
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz 
ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy 
taryfowej.  
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnia-
nia i uzupełniania ubytków wody w instalacjach od-
biorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w 
węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, 
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 
Miesimczna rata opłaty stałe  za usłupi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 
Opłata zmienna  za usłupi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgranicze-
nia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych  
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długo-
ści przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej 
w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców określonych  
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.  
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo 

energetyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków  sprzedaży 
ciepła, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów 

przysługujących odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w 
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowaazanie zmian cen i stawek opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.  
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 
dnia od daty jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia.  

 
 

GŁÓWNZ KSIĘGpWZ 
PRpKURENT 

 
JERZY KOZŁOWSKI 

PREZES ZARZPDU 
 

TADEUSZ WINIARZ 
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI  

w sprawie zmiany konces i ala „Mie skie  Gospoaarki Komunalne ” Sprłka  
z opraniczoną oapowieazialnością z sieazibą w Oleśnicy 

 W dniu 12 października 2006 r. decyzją nr WCC/421F/373/W/pWR/ 
/2006/HC Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla „Miejskiej Gospodarki Ko-
munalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w pleśnicy 

 

Uzasaanienie: 

 
Pismem z dnia 25 września 2006 r. znak TC/2819/2006 Spółka wystąpiła z wnioskiem  
o zmianę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 
udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 28 października 1998 r.: nr WCC/421/373/U/pT- 
-6/98/MB ze zmianami na okres do 30 października 2008 r.  
Zmiana koncesji polega na zmianie zapisu w przedmiocie i zakresie działalności określonej  
w koncesji na wytwarzanie ciepła, odnoszącego się do ilości kotłowni wbudowanych oraz łącz-
nej wielkości mocy zainstalowanej w ww. kotłowniach w związku z likwidacją dwóch kotłowni 
wbudowanych zlokalizowanych: przy ul. Daszyńskiego 1 o mocy zainstalowanej 0,016 MW, 
oraz przy ul. Moniuszki 40 o mocy zainstalowanej 0,070 MW.  
Łączna moc zainstalowana w 9 kotłowniach wbudowanych wynosi 1,730 MW w kotłach wod-
nych, opalanych gazem. 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust.1 ustawy – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki postanowił zmienić swo ą aecyz m z dnia 28 października 1998 r. Nr WCC/421/373/ 
/U/pT-6/98/MB ze zmianami. 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
PpŁUDNIpWp-ZACHpDNIEGp   

pDDZIAŁU TERENpWEGp 
URZĘDU REGULACJI ENERGETZKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

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

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

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

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

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