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3768 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej i nieożywionej 
znajdujądydą sih na terenie województwa doanooaąskieso 

 Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. ŚŚ0, z 2005 r. Nr 223, poz. 954, 
Nr 230, poz. 20Ś7) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 2 

Ustanawia się pomniki przyrody, których nazwy i po-
łożenie określone są w załącznikach nr 2 i 2 do rozpo-
rządzenia. 

§ 2 

W stosunku do pomników przyrody ożywionej, o któ-
rych mowa w załączniku nr 2, wprowadza się nastę-
pujące zakazy: 
2) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcają-

cych rzeźbę terenu w obrębie rzutu korony drzew, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie 
rzutu korony drzew; 

4) dokonywania w otoczeniu pomników przyrody 
zmian stosunków wodnych mogących negatywnie 
wpłynąć na te obiekty; 

5) wylewania gnojownicy w obrębie rzutu korony 
drzew, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych grun-
tów rolnych; 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3 

W stosunku do pomników przyrody nieożywionej, 
o których mowa w załączniku nr 2, wprowadza się 
następujące zakazy: 
2) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 
2) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 
i zwierząt, a także minerałów; 

3) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4 

Nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody, 
o których mowa w § 2, sprawuje Wojewódzki Kon-
serwator Przyrody. 

§ 5 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 24 dni od 
dnia ogłoszenia2. 
 
 

 WOJEWODO DOLNORLOSKI 

 KRZYSZTOF GRZELCZYK 

 
2 Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było:  

– Zarządzeniem Nr 20/ŚŚ Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 29ŚŚ r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 9, poz. 69);  

– Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2995 r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 7, poz. 22); 

– Rozporządzeniem Nr 20/9Ś Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 30 października 299Ś r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 32, poz. 220); 

– Rozporządzeniem Nr 27/9Ś Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 27 grudnia 299Ś r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 34, poz. 25Ś); 

– Rozporządzeniem Nr 2Ś Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2999 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 35, poz. 2407, 

w zakresie załącznika pod poz. 4); 

– Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 33, poz. Ś29, w zakre-

sie załącznika od l.p. 25 do 75); 

– Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 69, poz. 2322 w zakresie 

załącznika od l.p. 23 do 2Ś,  

– Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 45, poz. Ś75), które tracą 

moc z dniem wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia. 
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie przyjhdia Prosramu opieki nad zabytkami 
województwa doanooaąskieso 

 Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 2Ś pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
299Ś r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. 
Nr 242, poz. 2590 ze zmianami) w związku z art. Ś7 ust. 3 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 262, poz. 256Ś ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

2. Przyjmuje się  Program opieki nad zabytkami woje-
wództwa dolnośląskiego, określony w załączniku 
do niniejszej Uchwały. 

2. Program, o którym mowa w ust. 2, uzyskał pozy-
tywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY SEJMIKU 
 WOJEWÓDZTWO DOLNORLOSKIEGO 

 STANISŁAW JURCEWICZ 

 
 

Załądznik do udąwały Sejmiku Woje-
wództwa Doanooaąskieso z dnia 
36 października 3006 r. (poz. 3769) 

 
 

Prosram opieki nad zabytkami województwa doanooaąskieso 
3007–3011 
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1. Wsthp 

Formułując Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego założono, że zasoby regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego są zasadniczym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tożsamości regionalnej. 
Zasoby te określają i wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju województwa, stanowiąc obciąże-
nie ale i będąc szansą promocji. Dziedzictwo przeszłości to również podstawa budowania związków mieszkań-
ców z regionem, scena ich życia codziennego. Zabytki to atrakcyjne miejsca przyciągające turystów do tej czę-
ści Polski. Głównym celem sformułowania Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego jest 
dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobra-
zu kulturowego Dolnego Rląska poprzez określenie warunków organizacyjnych i finansowych w zakresie leżą-
cym w kompetencjach Urzędu Marszałkowskiego. 
Przyjęto następujące zasady konstruowania celów i zadań programu oraz sposobów ich realizacji: Zadania winny 
być realne i skupione na wybranych celach. Program powinien wzmacniać istniejące mechanizmy, a nie kre-
ować nowe, konkurencyjne. Program ma dotyczyć całego regionu, a nie tylko metropolii lub wybranych, poje-
dynczych obiektów. Przy opracowaniu Programu oparto się na założeniu, iż dziedzictwo kulturowe Dolnego Rlą-
ska jest elementem powszechnie rozpoznawanym przez mieszkańców, a jednocześnie stanowi coraz silniejszy 
wyraz kształtującej się tożsamości regionalnej i ponadregionalnej. W ten sposób program wpisuje się w określo-
ną w Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku misję regionu, zdefiniowaną następująco: 
Doany Śaąsk to resion, który łądzy Poaskh z Europą.  
Ilekroć w tekście pojawia się określenie Program, oznacza to Program opieki nad zabytkami województwa dol-
nośląskiego. 
 
3.1. Podstawy prawne formułowania Prosramu opieki nad zabytkami województwa doanooaąskieso 

Podstawę prawną sporządzenia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami stanowi Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która wprowadza obowiązek sporządzania przez samorzą-
dy zarówno wojewódzkie, powiatowe oraz gminne programów opieki nad zabytkami oraz programów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Zgodnie z artykułem Ś7 ustęp 2 cytowanej Ustawy zarząd województwa jest zobowiązany do sporządzania na 
okres 4 lat wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami (podobne dokumenty winny być przygotowane od-
powiednio przez zarząd powiatu oraz odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). 

Program zostaje opracowany i przyjęty do realizacji na okres 4 lat (2007–2022) i jest to związane z konieczno-
ścią realizacji zadania własnego przez samorząd województwa. 

Zasadnicze cele programów opieki nad zabytkami zostały w Ustawie określone następująco: 
• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju, 
• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicz-

nego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 
• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 
• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 
• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edu-

kacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytka-
mi, 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane 
z wykorzystaniem tych zabytków, 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 
 
3.3. Uwarunkowania prawne odąrony i opieki nad zabytkami 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami, które 
zostały zdefiniowane w sposób następujący: 
– ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu 

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie za-
bytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczer-
bek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziała-
nie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, kontrole stanu zachowania i prze-
znaczenia zabytków, uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 
środowiska, 
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– opieka nad zabytkiem w rozumieniu ustawy sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega 
na zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwator-
skich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 
otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz o jego znaczeniu dla historii kultury. 

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez zabytek rozumiana jest nierucho-
mość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Za zabytki nieruchome uznaje się krajobraz kulturowy, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, 
dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody 
i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność wybitnych 
osobistości bądź instytucji. 

Za zabytki ruchome uznaje się dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje, 
numizmaty oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwo-
ry sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne oraz przedmioty upamiętniające wydarzenia histo-
ryczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. 

Zabytkami archeologicznymi są pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzy-
ska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Ustawowej ochronie podlegają również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budow-
lanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

Ort. 7 Ustawy definiuje w zamkniętym katalogu następujące formy ochrony zabytków: 
– wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi Woje-

wódzki Konserwator Zabytków; 

Zgodnie z art. 9. Ustawy do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub 
użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również 
wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego 
zabytku, 

Zgodnie z art. 20. Ustawy do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki Konserwator Zabytków 
może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy znisz-
czenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę, 

Sposób prowadzenia rejestru oraz ewidencji zabytków określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 maja 
2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Dz. U. Nr 224, 
poz. 2305. 
– uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku kulturowego o szczególnej 

wartości dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;  

– utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 
pod względem krajobrazowym terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tra-
dycji budowlanej i osadniczej; park kulturowy może utworzyć na podstawie uchwały rada gminy po zasię-
gnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

– ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dotyczące w szczególności za-
bytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia; innych zabytków nieruchomych znaj-
dujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych; w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego usta-
la się również, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których 
obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących 
się na tym obszarze zabytków. 

 
3. Założenia wynikająde z krajoweso prosramu odąrony zabytków i opieki nad zabytkami 

Opracowanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest ustawowym obowiązkiem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W dostępnych dokumentach najważniejsze pod względem merytorycznym są zasady postępowania konserwa-
torskiego: 
• zasada primum non nocere, 
• zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych 

i niematerialnych), 
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• zasada minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych), 
• zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco, 
• zasada czytelności i odróżnialności ingerencji, 
• zasada odwracalności metod i materiałów, 
• zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie. 

Zasady powyższe dotyczą i winny obowiązywać nie tylko konserwatorów zajmujących się technologiczną stro-
ną restauracji dzieł sztuki, konserwatorów-architektów lub urbanistów, ale również pracowników urzędów kon-
serwatorskich czy też pracowników samorządów, zwłaszcza w zakresie opiniowania i przyznawania środków na 
realizację programów i projektów związanych z ochroną zabytków. 

W tezach do krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wyznaczone zostały następujące 
cele działań: 

2. W zakresie uwarunkowań ochrony i opieki nad zabytkami: 

Pełna ocena stanu krajowego zasobu zabytków nieruchomych. Określenie kategorii i stopnia zagrożeń. 

Pełna ocena stanu krajowego zasobu zabytków ruchomych. Określenie kategorii i stopnia zagrożeń. 

Pełna ocena stanu krajowego zasobu dziedzictwa archeologicznego. Określenie kategorii i stopnia zagrożeń oraz 
wyznaczenie stref o szczególnym zagrożeniu dla zabytków archeologicznych. 

Objęcie skuteczną i zorganizowaną ochroną przynajmniej najcenniejszych zabytków techniki. 

Pełna ocena stanu krajowego zasobu pomników historii i obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa. 
Określenie kategorii i stopnia zagrożeń. 

Ocena stanu służb i możliwości wypełniania całokształtu zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami. 

Ocena stanu i stopnia objęcia opieką zabytków w poszczególnych kategoriach. Doskonalenie i rozwijanie oraz 
podnoszenie efektywności i skuteczności instytucjonalnej i społecznej ochrony i opieki nad zabytkami. 

Udoskonalenie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych w zakresie ochrony i opieki nad dziedzic-
twem kulturowym i zabytkami. 

2. W zakresie działań o charakterze systemowym: 

Powiązanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną i przestrzenną, celną 
i polityką bezpieczeństwa państwa. Realizacja powszechnych tendencji europejskich i światowych do rozsze-
rzania pola ochrony na całe dziedzictwo kulturowe obejmujące i dobra kultury i natury (Word Cultural Heritage). 

Przygotowanie strategii ochrony dziedzictwa kulturowego wytyczającej główne założenia koncepcji ochrony 
w Polsce. Wprowadzenie jej do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach 
zarządzania i gospodarowania.  

3. W zakresie systemu finansowania: 

Stworzenie sprawnego systemu finansowania ochrony i opieki konserwatorskiej. 

4. W zakresie dokumentowania, monitorowania i standaryzacji metod działania: 

Tworzenie systemu i stale aktualizowanych, elektronicznych baz informacji o zasobach i stanie zabytków 
w Polsce i ich dokumentacji. Stworzenie warunków do realizacji ustawowego obowiązku dokumentowania 
wszystkich prac, przy wszystkich grupach i typach obiektów zabytkowych. 

Gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania, postępach i wynikach prac konserwatorskich 
i restauratorskich, zagrożeniach, prawidłowości zarządzania i bezpieczeństwie użytkowania obiektów zabytko-
wych oraz o innych formach ochrony dziedzictwa. 

Wypracowanie i wprowadzenie szczegółowych zasad ochrony dziedzictwa w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Wypracowanie standardów zagospodarowania i estetyki zabytkowych przestrzeni publicznych. 

5. W zakresie kształcenia i edukacji: 

Utrzymanie i doskonalenie dotychczas wypracowanego systemu kształcenia w dziedzinie konserwacji i ochrony. 
Zorganizowanie systemu podnoszenia kwalifikacji w każdej grupie zawodowej pracującej na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego. 

Kształcenie społeczeństwa w duchu poszanowania dla autentyzmu oraz wartości materialnych i niematerialnych 
wspólnego, wielokulturowego dziedzictwa. Budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei 
ochrony i dawności zabytków odczytywanych jako źródło tożsamości, wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji, 
wiedzy o sposobie życia i pracy przodków. 

Upowszechnianie wśród właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych znajomości zasad konserwatorskich, 
zasad etyki i profilaktyki konserwatorskiej. Tworzenie mechanizmów ekonomicznych sprzyjających prawidło-
wemu traktowaniu obiektów zabytkowych. 
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6. W zakresie współpracy międzynarodowej: 

Wzmocnienie obecności Polski w światowym i europejskim środowisku działającym na rzecz ochrony dziedzic-
twa kulturowego i promocja polskich osiągnięć w tej dziedzinie. 

Oparcie działań na pojęciu wspólnego dziedzictwa kultury ludzkości. Troska o ochronę polskiego dziedzictwa 
kulturowego za granicą. 

Uwaga: Prace nad programem krajowym nie zostały jeszcze ukończone, dostępne publicznie są jedynie przed-
stawione powyżej tezy. 

 
4. Narodowy prosram kuatury „Odąrona zabytków i dziedzidtwa kuaturoweso” na aata 3004–3030 

Ogólne wytyczne do konstruowania programu wojewódzkiego zawiera przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
22 września 2004 r. Narodowa Strategia Kultury na lata 2004–2023 (w 2005 r. Ministerstwo Kultury przygo-
towało Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004–2020), będąca rządowym dokumentem 
tworzącym ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla nowocześnie 
pojmowanej polityki kulturalnej państwa, funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty Polski 
z Unią Europejską. Strategia została Stworzona centralnie dla obszaru całej Polski. Określa spójne działania ho-
ryzontalne, realizowane w regionach. Stąd celem strategicznym jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju kulturalnego regionów w Polsce, a celami cząstkowymi są m.in. zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i aktywna ochrona zabytków, wzrost efektywności zarządzania sfera kultury, itd. Jednym z instrumentów za 
pomocą, których realizowane są wspomniane cele Strategii jest Narodowy program kultury „Ochrona zabytków  
i dziedzictwa kulturowego na lata 2004–2020”, który za cel strategiczny przyjął: intensyfikacja i upowszech-
nianie dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksową poprawę stanu zabytków nieruchomych.  

Za cele cząstkowe programu przyjęto: 
– poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabyt-

ków; 
– kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyj-

ne i inne cele społeczne; 
– zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworze-nie zintegrowanych naro-

dowych produktów turystycznych; 
– promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą, w szczególności za pomocą narzędzi 

społeczeństwa informacyjnego; 
– rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturo-

wego; 
– tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury ludowej; 
– zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem za granicę. 

Cele całego programu realizowane będą w ramach 2 priorytetów i 5 działań. 

Priorytet I 

Oktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe 

Działanie 2.2. Wzmocnienie ośrodków dokumentacji zabytków oraz budowa nowoczesnych rozwiązań organiza-
cyjno-finansowych w sferze ochrony zabytków.  

W ramach działania zostaną zaproponowane zmiany instytucjonalne, prawne i funkcjonalne w sferze dokumen-
tacji i ochrony zabytków oraz procesu oferowania  zabytków na rynku.  Rodzi to konieczność przeprowadzenia 
szerokich konsultacji ze środowiskami konserwatorskimi, właścicielami zabytków, a także z ewentualnymi part-
nerami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrażającymi zaproponowany system, a następnie wystą-
pienie z inicjatywami ustawodawczymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Działanie 2.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyj-
ne, rekreacyjne i inne cele społeczne. 

W ramach działania realizowane będą projekty rewaloryzacji zabytków i ich adaptacji na cele społeczne. Projekty 
muszą posiadać znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny, w tym szczególnie przyczyniać się do 
wzrostu dochodów jak i zwiększać ilość miejsc pracy.  

Działanie 2.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości przez tworzenie zintegrowa-
nych narodowych produktów turystycznych. 

Realizacja działania odbywać się będzie poprzez programowanie i wdrażanie kompleksowych programów doty-
czących markowych produktów turystyki kulturowej w Polsce w latach 2004–2020. Działanie obejmuje pięć 
miast mających największą szansę na europejskim rynku turystyki kulturowej: Warszawa, Kraków, Gdańsk, 
Poznań i Wrocław. 
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Priorytet II  

Edukacja i administracja na rzecz dziedzictwa kulturowego 

Działanie 2.2. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzic-
twa kulturowego. 

W ramach działania przewiduje się zrealizowanie zadań mających na celu podniesienie wykształcenie kadr za-
trudnionych w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz podniesienie zainteresowania społeczeństwa pro-
blematyką ochrony zabytków, jak również powołanie zespołu naukowego zajmującego się badaniami naukowy-
mi w sferze wpływu zachowania i rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-ekonomiczny 
regionów, w tym szczególnie turystyki. Ponadto planuje się promowanie zachowania dziedzictwa kulturowego 
wsi poprzez aktywizacje społeczności wiejskich, a także ochronę i popularyzację kultury ludowej. 

Działanie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wywozem i przewozem przez 
granice. 

Działanie realizowane będzie poprzez wdrożenie Programu „Obsent Patrymonium” – sieci informacji wirtualnej 
o zabytkach wywożonych i zaginionych. Program wpisuje się w cele i założenia MF EOG, 

Oprócz wytyczonych NPK „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” priorytetów i założonych działań za-
dania wytyczone w dokumencie będą realizowane przez podprogramy, tj., m.in. program „Polskie regiony 
w europejskiej przestrzeni kulturowej”, Program „Promesa Ministra Kultury”, Program Narodowy produkt tury-
styczny Miasta stołecznego Warszawy „Trakt królewski”. 
 
5. Stratesia rozwoju województwa doanooaąskieso do 3030 roku i Paan zasospodarowania przestrzenneso wo-

jewództwa doanooaąskieso, a wojewódzki prosram opieki nad zabytkami 
 
5.1. Stratesia rozwoju województwa doanooaąskieso do 3030 roku. 

Przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/649/2005 z dnia 30.22.2005 r. „Strate-
gii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku" określa główne cele rozwoju województwa i działania 
samorządu wojewódzkiego zmierzające do wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, wzmocnienia 
jego konkurencyjności, wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Jako mocne strony regionu wskazano bezpośrednio lub pośrednio związane z ochroną zabytków: 

Wartości kulturowe o znaczeniu europejskim (zabytki, zespoły pałacowo klasztorne). 

Liczne zasoby zabytkowe oraz pamiątki historyczne, jak: obiekty architektury i budownictwa, muzea i skanseny, 
stanowiska archeologiczne, miejsca pielgrzymkowe, obiekty martyrologii, imprezy kulturalne i turystyczne. 

Występowanie najwyższej klasy miejskich zespołów zabytkowych oraz zabytków pocysterskich o znaczeniu 
międzynarodowym, atrakcyjnych dla turystów zagranicznych. 

Relatywnie gęstą sieć miast o interesującej historycznie zabudowie, które stanowić mogą dobrą bazę małych 
regionalnych centrów rozwoju. 

Górskie i podgórskie miejscowości turystycznie z XIX-wiecznymi tradycjami letniskowymi i charakterystyczną 
stylową zabudową sanatoryjno-pensjonatową. 

Jako słabe strony regionu wskazano bezpośrednio lub pośrednio związane z ochroną zabytków: 

Zły stan techniczny wielu zabytków, głównie rezydencjonalnych, obniżających ich atrakcyjność turystyczną jako 
walorów krajoznawczych. 

Brak ładu przestrzennego w zagospodarowania miejscowości, obszarów i tras komunikacyjnych oraz niski po-
ziom estetyki otoczenia na terenach mieszkaniowych. 

Brak tras systemowych np. zwiedzania obiektów architektury przemysłowej, drewnianej architektury przysłu-
powej. 

Powszechny brak informacji turystycznej, głównie oznakowania tras, kierunków i obiektów do zwiedzania 
w dużych i średnich miastach. 

W zakresie poprawy ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych Strategia rozwoju wojewódz-
twa do 2020 roku dzieli się na trzy sfery: gospodarcza, przestrzenną i społeczną. Opieka i ochrona dziedzictwa 
kulturowego została uwzględniona w sferze przestrzennej i społecznej. 

Celem sfery przestrzennej jest zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja 
z europejskimi obszarami wzrostu. Priorytet III Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzen-
nych uwzględnia m.in. Działanie 3.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego, które obejmuje wsparcie dla poczynań 
związanych z opisem, ochroną oraz propagowaniem dziedzictwa kulturowego regionu i uwzględnieniem dorobku 
kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych – budowa sprawnego systemu budowy instytu-
cjonalnej sprzyjającej takim inicjatywom. 
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Głównym celem sfery społecznej jest rozwijanie solidarności oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych 
na świat. Priorytet II Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury  zawiera m.in. działanie 2.2 
Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, zwiększenie aktywności społecznej w obszarze kultury. W ramach dzia-
łania przewiduje się pełną inwentaryzację infrastruktury kultury oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających 
jej efektywne wykorzystanie m.in. poprzez tworzenie zachęt do szerszego włączania się społeczeństwa regionu 
w kreowanie oraz odbiór kultury.  Na bazie tego działanie przewiduje się realizacje projektów nakierowanych na 
modernizacje i uzupełnienie bazy kulturalnej na Dolnym Rląsku. 

Kolejnym działaniem w ramach priorytetu II jest Działanie 2.2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, roz-
wój kultury. Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozwój tożsamości regionalnej: 

Przedmiotem działania jest inwentaryzacja dziedzictwa cywilizacyjnego regionu, budowa infrastruktury zapew-
niającej jego bezpieczeństwo, propagowanie go wśród mieszkańców oraz włączenie w programy kształcenia 
różnych typów szkół elementów wiedzy na ten temat. 

Korzystając z powyższych kierunków i ustaleń zawartych w „Planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa dolnośląskiego” i przede wszystkim w „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku” 
Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego określi w jakim zakresie Urząd Marszałkowski bę-
dzie prowadzić, animować i wspierać działania podejmowane w opisanych powyżej działaniach przez okres naj-
bliższych 4 lat, tak aby wypełnić treścią zdeterminowaną wielokulturowym i wielonarodowym dziedzictwem 
przeszłości regionu jego współczesną misję: pomostu oraz miejsca spotkań łączącego Polskę z Europą. 
 
5.3. Paan zasospodarowania przestrzenneso województwa 

Podstawę formułowania kierunków polityki przestrzennej dla województwa dolnośląskiego stanowi polityka 
rozwoju województwa określona w „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" przyjęta przez Sejmik Wo-
jewództwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXVIII/522/2000 z dnia 25.22.2000 r. W oparciu o zawarte w niej zało-
żenia powstał „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego”, który określa cele strate-
giczne rozwoju przestrzennego województwa oraz cele, zasady realizacji i kierunki polityki przestrzennej dla 
podstawowych systemów zagospodarowania województwa, współpracy międzynarodowej oraz ustala prioryte-
ty polityki przestrzennej województwa i kierunki polityki przestrzennej dla obszarów problemowych. 

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego winien być zgodny z wyznaczonymi w Planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa (uchwalonym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą 
nr XLVIII/Ś73/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.) celami polityki przestrzennej, zasadami ich realizacji oraz przyję-
tymi w planie kierunkami działań polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

W zakresie gospodarowania przestrzenią „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” 
zakłada między innymi: 
– ochronę bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego województwa poprzez kształtowanie struktur 

przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego, obiektów zabytkowych oraz wskazania 
działań dla udostępnienia tych zasobów społeczeństwu. 

W sferze kulturowej obejmującej system ochrony dziedzictwa kulturowego przyjęto   w planie ogólne zasady 
kompleksowości działań ochronnych i rewaloryzacyjnych, łączenia ochrony środowiska kulturowego z ochroną 
środowiska przyrodniczego oraz promowania regionalnych walorów dziedzictwa kulturowego. 
 
6. Istniejądej prosramy opieki nad zabytkami w województwie doanooaąskim 

Rozpoczynając pracę nad programem założono, że jedną z podstaw do jego opracowania będą wnioski sformu-
łowane lub wynikające z programów opracowanych przez samorządy powiatowe i lokalne.  

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski ankiety skierowanej do wszystkich samorządów lokal-
nych stwierdzono, że na terenie województwa dolnośląskiego opracowano i uchwalono do 30.03.2006 zaled-
wie dwa programy opieki nad zabytkami, dla gmin: Kamieniec Ząbkowicki i Lubin. 

Programy te skupiają się na: 
– dofinansowaniu z budżetu gmin instalacji zabezpieczających obiekty zabytkowe przed pożarem i kradzieżą, 
– publikowaniu na stronach internetowych gmin informacji o zabytkach, 
– monitoringu Gminnej Ewidencji Zabytków. 

W przygotowaniu są programy dla Głogowa, Legnicy, Kłodzka, Oleśnicy, Wałbrzycha, Wołowa i gmin: Procho-
wice, Rcinawa oraz Pieńsk (informację o podjęciu prac podano na podstawie deklaracji złożonych przez respon-
dentów). 

Brak natomiast informacji o podjęciu prac nad programami dla powiatów, z wyjątkiem miasta Legnica. 
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7. Orsany odąrony zabytków – zakres kompetendji 

Zgodnie z art. Ś9 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organami ochrony zabytków są: 
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompe-

tencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków. 
2. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator 

Zabytków. 

Ortykuł 90. Ustawy stanowi, że: 
2. Generalny konserwator zabytków jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym mini-

stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
2. Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy, w szczególności: 

• opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
• realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 

z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
• podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją kontraktów wojewódz-

kich w sprawach opieki nad zabytkami, 
• prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 

za granicę niezgodnie z prawem, 
• wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach od-

rębnych, 
• organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
• sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków, 
• promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków, 
• organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich, 
• organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, nagród 

pieniężnych lub rzeczowych, 
• opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami", 
• współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, 
• organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
• podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, pozostające poza teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do zadań wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności (art. 92.4. 
Ustawy): 
• realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
• sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, 
• prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, 
• wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w usta-

wie oraz w przepisach odrębnych, 
• sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeolo-
gicznych, 

• organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
• opracowywanie wojewódzkich plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-

wych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów, 
• upowszechnianie wiedzy o zabytkach, 
• współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków. 

Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada Ochrony Zabytków 
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami.  

Przy Generalnym Konserwatorze Zabytków działa Główna Komisja Konserwatorska jako organ opiniodawczy do 
spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. 

Przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opinio-
dawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wraz z ośrodkami regionalnymi (dla regionu Dolnego Rląska 
powołany został Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu) zajmuje się problematyką 
rozpoznania, dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, wspierając w tym zakresie działania administracji 
państwowej i samorządowej. 
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8. Cąarakterystyka zasobów zabytków województwa doanooaąskieso 

8.1. Dane statystydzne 

Województwo dolnośląskie jest częścią większego regionu geograficzno-historycznego jakim jest Rląsk. Regio-
nu, który jak inne tereny pograniczne Europy swą samodzielność kulturową w minionym milenium ukształtował 
w wyniku złożonych procesów politycznych. Ich rezultatem była i jest kultura będąca wynikiem krzyżowania się 
artystycznych wpływów polskich, czeskich, austriackich, niemieckich oraz impulsów płynących z zachodu 
i południa Europy, przetopionych w tyglu burzliwych dziejów związanych z kilkakrotnymi zmianami przynależno-
ści państwowej, a dodatkowo po 2945 skomplikowanych bezprecedensową wymianą ludności. 

Dane statystyczne opracowane dla całej Polski wskazują, że na terenie województwa dolnośląskiego znajduje 
się najwięcej zabytków wpisanych do rejestru zabytków: archeologicznych, architektury i budownictwa oraz 
dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. 

Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – stan 32.22.2005. 

Województwo Stanowiska archeologiczne 
DOLNORLOSKIE 2.475 
KUJOWSKO-POMORSKIE 276 
LUBELSKIE 265 
LUBUSKIE 534 
ŁÓDZKIE 243 
MOŁOPOLSKIE 425 
MOZOWIECKIE 393 
OPOLSKIE 2.22Ś 
PODKORPOCKIE 470 
PODLOSKIE 270 
POMORSKIE 563 
RLOSKIE 239 
RWIĘTOKRZYSKIE 220 
WORMIŃSKO-MOZURSKIE 275 
WIELKOPOLSKIE 634 
ZOCHODNIOPOMORSKIE 375 
R O Z E M 7.475 

Opracowanie: KOBiDZ Warszawa 2005 

Uwaga: w ramach programu Orcheologicznego Zdjęcia Polski na terenie województwa dolnośląskiego odnoto-
wano 29 ŚŚ7 stanowisk archeologicznych, przy pokryciu bliskim 90% terytorium. Szacuję się, że liczba ta 
w przyszłości ulegnie zwiększeniu do ok. 33 tysięcy. 

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków – stan 32.22.2005. 

Województwo Zabytki architektury 
DOLNORLOSKIE 7.675 
KUJOWSKO-POMORSKIE 2.6Ś3 
LUBELSKIE 3.526 
LUBUSKIE 3.5Ś3 
ŁÓDZKIE 2.444 
MOŁOPOLSKIE 4.620 
MOZOWIECKIE 5.945 
OPOLSKIE 2.7Ś0 
PODKORPOCKIE 3.402 
PODLOSKIE 2.272 
POMORSKIE 2.Ś0Ś 
RLOSKIE 3.462 
RWIĘTOKRZYSKIE 2.540 
WORMIŃSKO-MOZURSKIE 5.2Ś7 
WIELKOPOLSKIE 6.4Ś9 
ZOCHODNIOPOMORSKIE 2.920 
R O Z E M 62.223 

Opracowanie: KOBiDZ Warszawa 2005 

Uwaga: na terenie województwa dolnośląskiego oprócz obiektów wpisanych do rejestru zabytków odnotowano 
w kartotekach adresowych 76.475 budowli, cmentarzy i parków (również ta liczba jest najwyższą z odnotowa-
nych w Polsce). Są to w większości obiekty o lokalnych wartościach kulturowych, których istnienie i stan za-
chowania jest ważny przede wszystkim ze względu na to, że właśnie one tworzą specyficzny zbiór określany 
mianem architektury regionalnej, będącej wynikiem lokalnej recepcji wzorów płynących z artystycznych metro-
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polii. Szacuje się, że liczba ta w przyszłości ulegnie zwiększeniu do ok. Ś0 tysięcy ze względu na braki w rozpo-
znaniu zespołów architektury przemysłowej i architektury z 2 poł. XX w. oraz nadal trwającą akcję inwentary-
zacji historycznych cmentarzy. 

Zabytki architektury i budownictwa województwa dolnośląskiego wpisane do rejestru zabytków wg rodzaju – 
stan 32.22.2005. 

Rodzaj Województwo 
dolnośląskie 

Ogółem 
w Polsce 

Urbanistyka 232 96Ś 
Sakralne 2.322 22.2Ś2 
Obronne 200 Ś40 
Publiczne 536 3.766 
Zamki 202 422 
Pałace 47Ś 2.9Ś9 
Dwory 290 2.762 
Parki i ogrody Ś26 6.Ś29 
Folwarki 75Ś 5.29Ś 
Budynki gospodarcze 202 2.026 
Mieszkalne 2.203 26.Ś75 
Przemysłowe 27Ś 2.792 
Cmentarze 324 3.735 
Inne 327 2.740 

Opracowanie: KOBiDZ Warszawa 2005 

Uwagi.  
Ilościowo najliczniejszą grupę wpisanych do rejestru zabytków obiektów tworzą budynki mieszkalne, jest to 
związane z stosunkowo dobrze zachowaną strukturą zabytkowej zabudowy miejskiej i wiejskiej, szerzej kwestia 
ta jest omówiona poniżej. Na drugim miejscu znajdują się świątynie, w których jednocześnie znajduje się prze-
ważająca liczba dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. 

W obu tych grupach należy spodziewać się w najbliższym czasie zwiększenia ilości wpisów do rejestru zabyt-
ków i to prowadzonych na wniosek właścicieli. Wynika to przede wszystkim z zainteresowania właścicieli ko-
rzyściami płynącymi z faktu wpisu do rejestru zabytków. Oczywiste ograniczenia w prawie swobodnego włada-
nia nieruchomością są obecnie postrzegane jako mimo wszystko mniejsze niż wynikające z przepisów pań-
stwowych i regulacji miejscowych zniżki i zachęty finansowe jak i możliwości uzyskania dotacji na prace remon-
towe i konserwatorskie. 

Stosunkowo niewielka jest liczba obiektów przemysłowych wpisanych do rejestru zabytków. W tym wypadku 
trudno się spodziewać dużego zainteresowania wpisem do rejestru zabytków ze strony właścicieli. Szczególnie 
paląca jest sytuacja w tych branżach, których istnienie lub rozwój jest zagrożony: górnictwo węgla, przemysł 
włókienniczy, przemysł cukrowniczy i transport kolejowy. Obecnie brak programu lub raczej serii specjalnych 
programów branżowych, które pozwoliłyby na zachowanie jako pomników przeszłości najcenniejszych, niestety 
tylko wybranych, zespołów budowli lub urządzeń technicznych. 

Dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego wpisane do rejestru zabytków – stan 32.22.2005. 

Województwo Decyzje Obiekty Wyposażenie 
świątyń 

Kolekcje Inne 

DOLNORLOSKIE 2.Ś24 24.Ś95 22.447 392 3.056 
KUJOWSKO-POMORSKIE 253 4.Ś69 4.444 75 350 
LUBELSKIE 734 26.600 24.722 60Ś 2.2Ś0 
LUBUSKIE 265 3.527 3.34Ś  279 
ŁÓDZKIE 723 22.Ś45 22.369 602 Ś74 
MOŁOPOLSKIE 2.052 2Ś.342 23.Ś02 2.347 3.294 
MOZOWIECKIE 2.757 27.20Ś 22.392 3.399 2.32Ś 
OPOLSKIE 7Ś2 6.443 5.394 744 305 
PODKORPOCKIE 62Ś 43.797 7.270 36.265 362 
PODLOSKIE 472 3.0Ś6 2.Ś75 65 246 
POMORSKIE 440 4.3Ś3 4.252 65 66 
RLOSKIE 7Ś2 5.963 3.392 2.259 423 
RWIĘTOKRZYSKIE 346 9.2Ś9 7.533 2.247 409 
WORMIŃSKO-MOZURSKIE 234 3.222 2.Ś90 265 56 
WIELKOPOLSKIE 997 24.249 22.504 944 702 
ZOCHODNIO-POMORSKIE 49Ś 2.745 2.655 4 Ś6 
Razem: 22.776 290.252 22Ś.276 4Ś.0Ś2 23.795 

Opracowanie KOBiDZ Warszawa 2005 
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Uwaga: należy podkreślić, że na terenie województwa dolnośląskiego w rejestrze zabytków B, obejmującym 
dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, znajdują się w większości przedmioty będące wystrojem i wyposażeniem 
świątyń. Grupa ta, oprócz zwykłych dla zabytków potrzeb w zakresie renowacji i konserwacji, charakteryzuje 
się jeszcze dodatkową cechą, jest zagrożona kradzieżą. Stan zabezpieczeń obiektów sakralnych, poza niezbyt 
licznymi wyjątkami, jest oceniany jako niedostateczny lub zły. Potwierdzeniem tej diagnozy jest rosnąca liczba 
kradzieży.  
Powyższe zestawienia statystyczne należy opatrzyć dodatkowym komentarzem charakteryzując zasób zabyt-
ków województwa dolnośląskiego pod względem wartości historycznej i artystycznej. 
 
8.3. Urbanistyka i ruraaistyka – założenia wieakoobszarowe 

Dogodne warunki naturalne od dawna zachęcały ludzi do penetracji i zakładania osad na obszarze obecnego 
województwa dolnośląskiego. Liczone w dziesiątkach tysięcy stanowiska archeologiczne potwierdzają tezę 
o dużej atrakcyjności osadniczej tych terenów już w czasach przedhistorycznych. 

Zasadniczy proces kształtowania się obecnej sieci osadniczej województwa dolnośląskiego przypada na okres 
od XI do połowy XIV. Pierwszymi znaczącymi ośrodkami były grody kasztelańskie. iródła pisane wymieniają je 
jako istniejące w II poł. XI wieku. Badania archeologiczne pozwoliły w kilku wypadkach, jak przykładowo we 
Wrocławiu, Głogowie czy Niemczy, przesunąć datę zasiedlenia miejscowości bliżej roku 2000, co pozwala przy-
puszczać, że grody w tych miejscowościach założono w miejscu gdzie funkcjonowały już osady. Równie dawną 
metrykę mają osady związane z dokonanymi około połowy XII w. fundacjami klasztornymi na wrocławskim Oł-
binie, w Lubiążu czy późniejszymi w Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim i Trzebnicy. Wiek XIII to dla Rląska 
okres wielkiego rozwoju osadnictwa. Co istotne mamy tu do czynienia z połączeniem kolonizacji wewnętrznej 
i napływem osadników z zewnątrz. Wniosek ten potwierdzony jest głównie wynikami badań archeologicznych. 
Zwłaszcza dla pierwszych lokacji miast górniczych zakładanych jeszcze przez księcia Bolesława I Wysokiego. 
Książęta Henryk Brodaty oraz jego syn Henryk Pobożny zapewnili warunki sprzyjające osadnictwu, nadając ist-
niejącym osadom nową formę prawną lub lokując nowe ośrodki. Pierwszymi ośrodkami miejskimi kolonizowa-
nymi na prawie niemieckim były Złotoryja oraz Rroda Rląska. Ustanowione dla tej ostatniej regulacje, zwane 
prawem średzkim, stały się wzorem dla lokacji wielu miast. Rozwinęły się też niektóre z osad przy kasztelaniach 
jak Głogów czy Legnica. W tym okresie, czyli do połowy XIV wieku, wytworzyła się zasadnicza struktura osad 
wiejskich i miejskich, które w kolejnych stuleciach uległa tylko nieznacznym uzupełnieniom. Jedynie sieć osad-
nicza górskiego obszaru Sudetów została zagęszczona w XVI wieku. Proces urbanizacji Rląska w okresie śre-
dniowiecza jest uznawany przez współczesnych badaczy tego problemu za zjawisko wyjątkowe w ówczesnej 
Europie. 

Rredniowieczne układy urbanistyczne w dużym stopniu zachowały swój lokacyjny układ planistyczny i częścio-
wo parcelacyjny. W wielu miejscowościach zachowane są w większych lub mniejszych fragmentach miejskie 
mury obronne lub nowożytne fortyfikacje (Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Góra, Gryfów Rląski, Jelenia Góra, 
Kamienna Góra, Lubań, Nowogrodziec, Prusice, Radków, Strzelin, Rwiebodzice, Wąsosz, Wińsko, Wrocław, 
Ziębice, Złotoryja) często połączone w nadal czytelny układ sprzężony z zamkami (np.: Bierutów, Bolesławiec, 
Bolków, Chojnów, Jawor, Kłodzko, Legnica, Lubin, Oleśnica, Oława, Prochowice, Rudna, Syców, Rcinawa, 
Rroda Rląska, Wiązów, Wołów, Ząbkowice Rląskie). 

Istnieje również grupa miast o średniowiecznej lub nowożytnej genezie, które nigdy nie zostały otoczone murami 
obronnymi, przykładowo wyliczając tylko wpisane do rejestru zabytków: Bardo, Bielawa, Bogatynia, Boguszów-
Gorce, Bolesławów – najmniejsze historyczne miasto na Rląsku i zapewne w Polsce, Brzeg Dolny, Chełmsko 
Rląskie, Chobienia, Chocianów, Cieszków, Dobromierz, Kostomłoty, Kowary, Lewin Kłodzki, Lubawka, Lubo-
mierz, Mieroszów, Międzylesie, Nowa Ruda, Pieszyce, Polkowice, Przemków, Sobięcin, Sobótka, Srebrna Góra, 
Stronie Rląskie, Sulików, Sułów, Rwierzawa, Twardogóra, Wałbrzych, Wleń, Wrocław-Leśnica, Wrocław-Psie 
Pole, Złoty Stok, Złotniki Lubańskie, Żmigród. Niektóre z nich to miasta prywatne jak Dobroszyce, będące wła-
snością książąt wirtembersko-oleśnickich czy Goszcz pozostający przez kilka wieków w rękach rodziny von Rei-
chenbach. 

Charakterystyczną grupę tworzą miasta i miejscowości uzdrowiskowe. Najstarsze z nich, których zdroje funk-
cjonowały od XIV stulecia to: Cieplice Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój oraz założone w XIX 
i XX wieku Międzylesie, Szczawno Zdrój, Polanica Zdrój, Oborniki Rląskie (niewpisane do rejestru zabytków), 
Przerzeczyn Zdrój (niewpisany do rejestru zabytków), Sokołowsko i Rwieradów Zdrój. Ich zabudowa, zwłaszcza 
części w której znajdują się urządzenia i budowle związane z funkcjonowaniem zdrojów, zachowała niepowta-
rzalny klimat, dość przywołać neorenesansowy Zdrój „Wojciech” w Lądku Zdroju lub drewnianą halę spacerową 
w Szczawnie Zdroju. 

Z założeń powstałych w XVIII wieku do rejestru zabytków wpisano układ urbanistyczny Piławy Górnej – z najle-
piej zachowaną ze znajdujących się w Polsce osadą braci morawskich oraz Wierzchowice – wieś, którą wybu-
dowali osadnicy z Wirtembergii, zapełniając działki wytyczone po obu stronach głównej ulicy prowadzącej od 
pałacu do ewangelickiego kościoła parafialnego szachulcowymi domami, w większości nadal zachowanymi bez 
istotnych przekształceń. 
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Z licznych układów przedmieść i osiedli powstałych w wieku XIX i XX w rejestrze zabytków znajdują się do tej 
pory jedynie nieliczne przykłady jak: dzielnica Legnicy Tarninów, Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, miasto 
ogród Wrocław-Karłowice, osiedle patronackie pracowników gazowni miejskiej we Wrocławiu, osiedla Wrocław 
Sępolno i Wrocław Biskupin, czy również położone we Wrocławiu eksperymentalne osiedle mieszkaniowe 
WUWO. Wpisem do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu do-
ceniono wartość, jaką jest harmonijne połączenie późnobarokowego konceptu placu wytyczonego na początku 
wieku XIX, z historyzującą, modernistyczną i socrealistyczną w części oprawą, stworzoną przez budowle ota-
czające wnętrze urbanistyczne. 

Na wpis do rejestru zabytków oczekuje jeszcze kilkanaście układów urbanistycznych, przykładowo: Goszcz 
i Strupina jako miasta prywatne, Nowe Miasto w Wałbrzychu, zaprojektowane przez twórcę nowoczesnej euro-
pejskiej urbanistyki Josepha St√bena, czy osiedla projektowane przez jednego z najwybitniejszych urbanistów 
wieku XX Ernsta Maya dla Jeleniej Góry i Wrocławia. 

Wpisy do rejestru zabytków układów urbanistycznych obszarowo obejmują, z nielicznymi wyjątkami, głównie 
tak zwane obszary staromiejskie o genezie średniowiecznej lub nowożytnej. Oznacza to, że ochrona pozostałych 
części miasta, powstałych w efekcie rozbudowy przedmieść w okresie dwu ostatnich stuleci, jest możliwa tylko 
poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jest to narzędzie elastyczne, ale pozbawione eg-
zekucji prawnej i zmieniające istotnie możliwość wpływu konserwatora zabytków na formę i treść planu ze sta-
nowiska nakazowo-rozstrzygającego na jedynie negocjacyjne. Brak wpisu oznacza także brak możliwości stara-
nia się o środki na programy rewaloryzacyjne. 

Ochrona układów ruralistycznych w zasadzie ogranicza się do zapisów w planach zagospodarowania prze-
strzennego, bowiem poza kilkoma (Bogatynia-Markocice, Domaniów, Głogów-Brzostów, Udanin, Wierzchowice), 
żaden z doskonale zachowanych w swej strukturze przykładów nie został wpisany do rejestru zabytków. 

Drewniana zabudowa wiejska zachowała się w minimalnym stopniu w północnej i środkowej części wojewódz-
twa, zresztą na tym obszarze proces jej zastępowania murowanymi domami rozpoczął się już w połowie 
XIX stulecia. Domy o konstrukcji drewnianej spotyka się natomiast w dużej liczbie na obszarach podgórskich 
i górskich Sudetów. Są to głównie budynki o konstrukcji szkieletowej lub przysłupowej o szkieletowym piętrze 
i parterze wzniesionym w technice zrębowej lub murowanym z kamienia i cegły. Z zachowanych do tej pory 
kilku tysięcy tego typu domów jedynie kilkadziesiąt (blisko sto obiektów) zostało wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Największa liczba domów i zagród wzniesionych często jeszcze w wieku XVIII znajduje się na terenie po-
wiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego i złotoryjskiego. Najstarsze z nich są datowane nawet na 
koniec XVII wieku i tworzą zwartą zabudowę wsi. Szczególną wartość mają przysłupowe domy na rynku 
w Sulikowie oraz zespół tzw. Dwunastu Opostołów, czyli wzniesione w 2707 roku szeregowe, parterowe domy 
tkaczy adamaszku w Chełmsku Rląskim. Domy przysłupowe tworzą jeszcze na tyle zwartą grupę, że możliwe 
jest powołanie parku kulturowego, który za cel miałby ochronę tej specyficznej architektury. 

Zagrody wiejskie, z wyłączeniem budownictwa folwarcznego, swym ukształtowaniem i dyspozycją przestrzenną 
odzwierciedlają zróżnicowanie majątkowe warstw ludności wsi. Największe zagrody, najczęściej zakładane 
w zamknięty czworobok, z domem głównym, często z osobnym domem wycużnym i kilkoma budynkami go-
spodarczymi, należały do wolnych kmieci (na obszarze hrabstwa kłodzkiego istniała jeszcze dodatkowa grupa 
zagród sędziowskich), często mających prawo dziedziczenia. Do tej grupy można też zaliczyć zagrody młynar-
skie, których przykładem jest zagroda w Jagielnie koło Przeworna. Mniej rozbudowany układ przestrzenny re-
prezentowały gospodarstwa zagrodnicze. Komornicy zamieszkiwali zagrody zredukowane do jednego budynku 
mieszkalno-gospodarczego. Ten układ zabudowy jest nadal czytelny, lecz często największe zagrody kmiece 
zostały podzielone między kilku właścicieli już w momencie zasiedlania przez nowych mieszkańców w 2945 
roku, obecnie taki stan własności owocuje skrajnym zaniedbaniem budynków. 

Zapewne jedynie na terenie województwa dolnośląskiego możemy się spotkać w Polsce z tak zwanymi karcz-
mami sądowymi – oprócz wyszynku służyły one odbywaniu w określonych terminach rozpraw w zakresie są-
downictwa niższego. Zachowało się kilka tego typu budowli, z których najcenniejsze wzniesione z drewna znaj-
dują się w Unisławiu oraz w Miszkowicach w powiecie kamiennogórskim – ta ostatnia pochodzi z XVI wieku. 
Równie unikatowym budynkiem jest dwukondygnacyjny, wzniesiony w drewnianej konstrukcji zrębowej, po-
chodzący z początku wieku XVIII szpital wiejski w Wilkanowie w powiecie kłodzkim. Dla wzbogacenia obrazu 
zabudowy wiejskiej należy jeszcze przywołać Dom Gwarków w Jeżowie Sudeckim, szachulcowy o pokrytych 
malaturą otynkowanych płycinach elewacji, będący jedną z gospód dla górników cieszących się przywilejami 
wolności osobistej. 

Zabudowania wiejskie województwa dolnośląskiego obfitują jeszcze w jeden, ilościowo przeważający, rodzaj 
budowli. Są to murowane budynki, których formy łączące tradycję lokalną z wpływami architektury miejskiej 
określa się ostatnio mianem architektury vernakularnej. Jest to świadectwo procesu semiurbanizacji, upodob-
nienia wsi do osiedli miejskich lub podmiejskich. Mamy tu do czynienia z dwoma głównymi typami brył: wywo-
dzącym się z lokalnej tradycji jedno lub dwukondygnacyjnej budowli nakrytej dachem dwuspadowym o kącie 
nachylenia połaci ponad 30 stopni z różnymi wariantami wystawek i naczółków oraz importowanym z południa 
kontynentu typem budynku nakrytego dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu połaci – często nazywa-
nym domem szwajcarskim lub tyrolskim. W wypadku województwa dolnośląskiego to ostatnie określenie jest 
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szczególnie uprawnione ze względu na istnienie w Mysłakowicach, założonej dzięki protekcji pruskiej rodziny 
królewskiej osady emigrantów religijnych pochodzących z południowego Tyrolu i rozpowszechnieniu tego typu 
domów na obszarach górskich. 

Należy zauważyć, że podejmowane przed 2945 r. próby stworzenia architektury rodzimej przyniosły, zwłaszcza 
na początku XX w., bardzo interesujące artystycznie i funkcjonalnie rezultaty – twórczość H. Poelziga 
i E. Maya. W latach 30. XX w. odwołania do architektury rodzimej w większości ograniczano do niewielkiego 
katalogu elementów: formy dachów, użycia naturalnych materiałów. Natomiast po 2945 r., poza okresem so-
crealizmu, który jednak odwoływał się głównie do architektury polskiej, nie starano się wykorzystywać moty-
wów regionalnych w twórczości. Dopiero w ostatniej ćwierci XX w. architekci zaczęli poszukiwać inspiracji 
w dawnej architekturze Rląska. 
 
8.3. Ardąitektura i budownidtwo 

Dolny Rląsk jest obszarem największego skupienia zabytków architektury romańskiej na terenie obecnej Polski. 
Znajdują się tu dzieła klasy europejskiej: portal ołbiński, bazylika klasztorna w Trzebnicy, zamek i kaplica zam-
kowa we Wleniu, kościół w Rwierzawie oraz odsłonięta i udostępniona zwiedzającym w wyniku powojennych 
prac archeologicznych książęca kaplica zamkowa palatium w Legnicy, powstała z fundacji księcia Bolesława 
Wysokiego (y2202) – jedyna tego typu budowla w kraju o unikalnym planie i strukturze przestrzennej. 

Dokonane przez księcia Henryka Brodatego (y223Ś) liczne fundacje klasztorne i kościelne oraz budowa nowych 
rezydencji i lokacja miast uczyniły ze Rląska najbogatszy i wiodący kulturalnie region monarchii piastowskiej. 
Sytuacji tej nie zmienił najazd mongolski z 2242 roku, którego tragiczne skutki wydają się w świetle ostatnich 
badań archeologicznych zbyt przesadnie oceniane, ani rozpad Rląska na walczące z sobą księstwa. Pierwsze 
zachowane gotyckie budowle wiąże się z budową nowych kościołów cysterskich w Lubiążu i Henrykowie oraz 
ze wzniesieniem nowego prezbiterium wrocławskiej katedry. Wybudowana w Trzebnicy po kanonizacji księżnej 
Jadwigi w 2269 roku kaplica-mauzoleum uchodzi za jedyną na ziemiach polskich budowlę klasycznie gotycką. 
W drugiej połowie XIV stulecia powstała znakomita większość wielkich świątyń parafialnych miast śląskich 
(wspaniale wyposażone i wzbogacane przez następne pokolenia fary Chojnowa, Głogowa, Góry, Jeleniej Góry, 
Legnicy, gdzie powstały dwa olbrzymie kościoły parafialne, Oleśnicy, Strzegomia, Rwidnicy, Wrocławia z dwie-
ma farami i powstałym z fundacji cesarza Karola IV, a wzniesionym przez Parlerów kościołem św. Stanisława, 
Doroty i Wacława, Ząbkowic Rląskich, Ziębic czy Kłodzka), olbrzymich kościołów klasztornych (Henryków, Ka-
mieniec Ząbkowicki, Lubiąż, we Wrocławiu augustianie, dominikanie, klaryski, franciszkanie oraz należący do 
kapituły katedralnej dwupoziomowy, przeznaczony na mauzoleum rodu książęcego kościół Krzyża Rwiętego). 
W tym czasie powstała też większość świątyń wiejskich, z których niektóre zaskakują rozbudowaną strukturą 
przestrzenną dwunawowego korpusu — Muchobór Wielki, Jaksonów, Sośnica, Zbylutów. 

Orchitektura gotyku to również ratusze w Bolesławcu, Lwówku Rląskim, Wrocławiu czy w Rrodzie Rląskiej – 
ten ostatni z odtworzoną w ostatnich latach figuralną polichromią fasady nie ma odpowiednika w Polsce. 

W wielu ze średniowiecznych świątyń, zarówno miejskich jak wiejskich, konserwatorzy zabytków odsłonili poli-
chromie ścienne. Są to odkrycia dokonane głównie dzięki nadzorowi nad prowadzonymi pracami remontowymi, 
a owocującymi tej klasy zespołami malowideł jak znane z kościoła cmentarnego w Rwierzawie, kościoła bernar-
dyńskiego w Jaworze, kościoła św. Stanisława i Doroty w Rwidnicy, kościoła św. Jerzego w Ziębicach czy 
pozornie skromnych wiejskich świątyń kryjących tej klasy malowidła co kościoły w Lubiechowej, Kondratowie, 
Pogwizdowie, Szczepanowie, Szewcach i Wilczkowie. Należy się spodziewać, że również w innych świątyniach 
pod tynkami znajdują się równie wartościowe freski. 

Polichromie zdobiły również rezydencje, o czym świadczy dekoracja Zielonej Komnaty wieży św. Jadwigi le-
gnickiego zamku. Wyjątkowej klasy artystycznej jest polichromia dekorująca wnętrze powstałej ok. 2324 r. 
książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, będąca ilustracją opowieści o Lancelocie z Jeziora, stanowiąc jeden 
z najważniejszych zabytków średniowiecznej kultury rycerskiej w Europie. Ten typ budowli jest reprezentowany 
na terenie województwa dolnośląskiego jeszcze w kilku przykładach, jak np. wieże w Biestrzykowie pow. wro-
cławski i Żelaznie pow. kłodzki. 

Rredniowieczne budowle obronne są dzielone przez historyków architektury militarnej na zamki nizinne i górskie.  

Zamki nizinne reprezentuje zamek biskupi w Miliczu (pozostający w ruinie od schyłku wieku XVIII) oraz otoczony 
fosą zamek myśliwski Bonerów w podwrocławskich Wojnowicach (uratowany staraniem Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki). Dzięki zabiegom konserwatorów zabytków po wojennych zniszczeniach odbudowany został za-
mek w Głogowie i zamek w Legnicy. Niestety w ruinę popadły bardzo cenne zamki w Urazie i Owieśnie, 
a ostatnio katastrofa budowlana grodzi zamkowi Lenno obok Wlenia. 

Zamki górskie w większości były już opuszczone począwszy od zakończenia wojny trzydziestoletniej. Ich ruiny 
zaczęły przyciągać ponownie uwagę w wieku XIX, stając się jednym z obiektów otoczonych szczególną opieką 
przez konserwatorów zabytków. Dzięki temu przetrwały tak cenne założenia jak Bolczów, Bolków, Chojnik, 
Cisy, Gryf lub Zagrodno. Z dokonanych przez Bodo Ebharda rekonstrukcji zamków w Czosze i Grodźcu (ten 
ostatni mimo starań ponownie popada w ruinę) – przedsięwzięć konserwatorskich, które stały się słynne nie 
tylko w Niemczech. Podobnie zagrożona jest rezydencja w Płoninie składająca się z zamku i z renesansowego 
dworu. 
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Renesans i manieryzm na Rląsku wydaje się nierozłącznie związany z czasem reformacji. Pod wpływem nowych 
ruchów religijnych i umysłowych powstały tej klasy budowle i dzieła sztuki jak kościół w Żórawinie, wystrój 
kościoła w Gryfowie Rląskim, pochodzący z l. 2546–2547 portal średniowiecznego zamku w Chojnowie, sgraf-
fitowa dekoracja kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Rynku w Legnicy, czy polichromia wnętrza kamieni-
cy przy ul. Zamkowej w Legnicy (siedziby delegatury dolnośląskiego WUOZ). W tym też okresie wzniesiono 
liczne nowe rezydencje szlacheckie, z których na szczególną uwagę zasługują pałac w Płakowicach z we-
wnętrznym dziedzińcem otoczonym kolumnowymi krużgankami, czteroskrzydłowy dwór w Krobielowicach bę-
dący letnią siedzibą wrocławskich augustianów czy pałac w Gorzanowie koło Bystrzycy Kłodzkiej (rozbudowany 
w wiekach następnych, o bogato dekorowanym wnętrzu z zachowanym do niedawna wystrojem teatru dwor-
skiego, obecnie chylący się ku ruinie), dwór w Nawojowie Łużyckim z bogatą heraldyczną dekoracją przedpier-
sia balustrady otwartego na dziedziniec krużganka (ruina, jedynie w części użytkowana jako kościół), przebudo-
wany i rozbudowany w XIX w. pałac w Kliczkowie, w którym w ostatnich latach przeprowadzono gruntowne 
prace remontowo-konserwatorskie. Niestety bardzo wiele z renesansowych dworów i późniejszych barokowych 
siedzib należy do grupy budynków najbardziej zagrożonych, często jedynym rozwiązaniem będzie ich zachowa-
nie w formie trwałej ruiny – Niemojów, Sichów, Siedlec. 

Ze względów historycznych zachowały się jedynie nieliczne przykłady ewangelickich kościołów z początku wie-
ku XVII: należący do magistratu wrocławskiego kościół w Praczach Odrzańskich i kościół w Sułowie Wielkim 
pow. górowski – oba tym bardziej cenne, że wzniesione z drewna w konstrukcji szachulcowej. 

Wojna trzydziestoletnia, która szczęśliwie ominęła Rzeczypospolitą, na Rląsku była uznawana za najkrwawszą 
i najbardziej brzemienną w skutki, do czasu I i II Wojny Rwiatowej. 

Jeszcze w trakcie działań wojennych wygnano ewangelików z terenu biskupiego księstwa nyskiego i księstwa 
cieszyńskiego. Niemal natychmiast po wycofaniu się ze Rląska wojsk szwedzkich rozpoczęła działanie cesarska 
komisja rewindykacyjna, złożona z delegatów cesarskich i kościelnych. Na terenie księstw świdnickiego, jawor-
skiego, głogowskiego i wrocławskiego (bez miasta Wrocławia) rozpoczęła się akcja przywracania siłą religii kato-
lickiej. Począwszy od 2650 roku w ciągu kilku lat wyrugowano pastorów osadzając na ich miejscu duchownych 
katolickich. Według historyków kościoła ewangelickiego zabrano wówczas na Rląsku 327 kościołów. Pozostałe 
księstwa zachowały jeszcze przez jakiś czas swobody wyznaniowe. W księstwie żagańskim tolerowano ewan-
gelików do 266Ś, a w księstwach legnickim, brzeskim i wołowskim do 2657. Swobodę wyznaniową zachowało 
natomiast księstwo oleśnickie. Na obszarach gdzie istniała swoboda wyznaniowa powstawały dwa typy świą-
tyń: kościoły graniczne i kościoły ucieczkowe, wznoszone przez wypędzonych ewangelików na terenie księstw, 
w których znaleźli schronienie i odwiedzanych przez przybywających często z daleka wiernych, którzy pozostali 
na miejscu. W zbliżonej do pierwotnej formy zachowały się jedynie położone w księstwie legnickim kościoły 
graniczne w Pogorzeliskach oraz Trzmielu. Liczniejszą, bo szacowaną na około stu budowli grupę, stanowią 
kościoły ucieczkowe, często powstałe w wyniku rozbudowy już istniejącej świątyni. Z zachowanych, na szcze-
gólną uwagę zasługują kościół w Giebułtowie (niestety o wnętrzu pozbawionym w 2963 roku charakterystycz-
nych wielokondygnacyjnych empor), czy leżące w księstwie legnickim kościoły w Wojcieszynie, Proboszczowie, 
Pielgrzymce i Nowej Wsi Grodziskiej. Kościół w podwrocławskim Borku Strzelińskim był po połowie XVII w. 
jedyną świątynią protestancką w księstwie wrocławskim, co wynikało z wyjątkowego statusu samej wsi, która 
wraz z okolicznymi dobrami była enklawą stanowiącą własność księcia elektora brandenburskiego i z tej racji 
była wyłączona z jurysdykcji kamery cesarskiej. 

Jednym z ustaleń kończącego wojnę trzydziestoletnią pokoju westfalskiego była cesarska zgoda na budowę 
przez ewangelików trzech kościołów zwanych później kościołami Pokoju. Do naszych czasów przetrwały dwa 
w Jaworze i Rwidnicy, znajdujące się obecnie na liście światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. 

Kolejny epizod, który bezpośrednio łączy historię sztuki Rląska z historią Europy, to powstanie na początku 
XVIII wieku, w rezultacie ustaleń konwencji zawartej w Oltranstadt, tak zwanych kościołów Łaski. Z tej liczącej 
niegdyś siedem świątyń grupy zachowały się na terenie województwa wrocławskiego kościoły w Jeleniej Gó-
rze, Kamiennej Górze i Miliczu, ten ostatni o konstrukcji szachulcowej. 

Druga połowa XVI i początek XVII wieku to czas, gdy wykształcił się na Rląsku jeszcze jeden specyficzny typ 
świątyń. Rredniowieczne kościoły lub nowe budowle stają się rodowymi mauzoleami szlacheckimi. Wzorem były 
książęce nekropolie: jeszcze średniowieczne Lubiąża, Wrocławia, Henrykowa czy powstałe w XVII wieku mau-
zoleum Piastów w Legnicy. Najbardziej wartościowe przykłady to: Kurów Wielki (kościół, którego wystrój i wy-
posażenie narastało przez kilka wieków), Raszów (z wspaniałymi tumbowymi nagrobkami Schaffgotschów), 
Sady Górne, Szklary Górne, Wierzbica, Wojanów. Rezultatem rywalizacji mieszczaństwa z szlachtą na tym polu 
była przebudowa i rozbudowa świątyń miejskich jak to miało miejsce we Wrocławiu, Rwidnicy, Legnicy, Jeleniej 
Górze i w mniejszych ośrodkach: Bierutów, Rroda Rląska, Rcinawa, Wąsosz. 

W tym czasie powstają też często unikatowe dekoracje stropów nakrywających wnętrza świątyń, łączące duże 
walory artystyczne z rozbudowanym programem ikonograficznym: Olszyna Lubańska, Rząśnik, Siedlec, Rwiecie. 

Barok przychodzi na Dolny Rląsk wraz z kontrreformacją przynosząc tej klasy zabytki jak mające średniowieczną 
genezę wielkie opactwa w Lubiążu, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubomierzu, Trzebnicy, czy Krzeszo-
wie, którego konwent w ramach mecenatu wybudował kilkadziesiąt świątyń na terenie swych włości (przykła-
dowo: Chełmsko Rląskie, Cieplice, Kochanów, Lubawa, Stare Bogaczowice, Wierzbna). Kilka z nich to wspania-
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łe dzieła praskich Dientzenhoferów lub powstałe pod ich wpływem: benedyktyńskie opactwo w Legnickim Polu, 
kościół w Lubomierzu, kościół parafialny w Sicinach, kościół parafialny w Lubiążu. Przenosi to rozważania nad 
wartością artystyczną sztuki doby baroku na Rląsku na najwyższy poziom sztuki światowej. 

Podobnie wysoki poziom prezentuje zabudowa rezydencjonalna, wystarczy przywołać tylko dwa dzieła Martina 
Frantza: pałac w Chocianowie (olbrzymi zespół rezydencjonalny wymagający zakończenia rozpoczętych prac 
remontowych), pałac w Chróstniku (spalony przed kilkudziesięciu laty i oczekujący na odbudowę) oraz należący 
do kręgu sztuki saskiej, założony w 270Ś przez kamerdynera Ougusta II Sasa zakład wychowawczy dla szlach-
cianek w Radomierzycach, którego renowacja bliska jest zakończenia. 

Jak już wspomniano właśnie rezydencje i siedziby szlacheckie oraz związane z nimi zabudowania służebne fol-
warków to grupa zabytków architektury i budownictwa znajdujących się w największym niebezpieczeństwie. 
Niepowetowaną stratą dla kultury byłoby zniszczenie tej klasy dzieł jak pałac w Luboradzu z unikalną Salą Onte-
natów, pozostającą częściowo w ruinie rezydencja w Goszczu, czy pałac w Grodźcu lub pałac w Brzezince Ole-
śnickiej – niestety lista zagrożonych budowli będących dawnymi siedzibami szlacheckimi liczy prawie kilkaset 
pozycji. 

Zdobycie Rląska przez Prusy związane jest z powstaniem systemu wielkich twierdz broniących nowej zdobyczy 
i kontrolujących lojalność nowych poddanych. Oprócz uznanej za pomnik historii Srebrnej Góry na uwagę zasłu-
guje rozbudowany zespół Twierdzy Głównej i Fortu Owcza Góra w Kłodzku oraz zachowany w swym zasadni-
czym trzonie zespół twierdzy głogowskiej i twierdzy świdnickiej. 

Związana ze zmianą przynależności państwowej nowa orientacja artystyczna przyniosła tej klasy dzieła jak ko-
ścioły ewangelickie w Sycowie i Wałbrzychu (dzieła K.G. Langhansa, twórcy wrocławskiej Starej Giełdy i berliń-
skiej Bramy Brandenburskiej) oraz klasycystyczne pałace w Samotworze i Miliczu (ten ostatni połączony z rozle-
głym parkiem). 

Wiek XIX w architekturze Dolnego Rląska to działalność tak znanych twórców jak K.F. Schinkel (królewski pałac 
w Kamieńcu Ząbkowickim, kościół w Mysłakowicach), F.O. St√ler (królewska rezydencja w Mysłakowicach, 
rozbudowa pałacu w Karpnikach), K.J. L√decke (budynek Nowej Giełdy we Wrocławiu), O. Langer (kościół Mi-
chała Orchanioła we Wrocławiu, kościół Oniołów Stróżów w Wałbrzychu) czy też czynny również jeszcze na 
początku wieku XX R. Pl√demann (prekursorska żelbetowa konstrukcja Hali Targowej na placu Nankiera we 
Wrocławiu). W tym też czasie miały miejsce rozbudowy wielkich rezydencji rodów szlacheckich – interesujący 
artystycznie i socjologicznie ostatni etap obecności tej grupy społecznej wśród mecenasów sztuki. Najbardziej 
znane i zachowane przykłady to zamek w Książu oraz pałac w Bożkowie. 

Orchitektura pierwszej połowy wieku XX, zwłaszcza powstająca wówczas we Wrocławiu, została bardzo wcze-
śnie doceniona przez badaczy sztuki nowoczesnej. Wśród budowli, które bez wątpienia wyznaczały nowe kie-
runki w sztuce wymienia się Halę Stulecia Maxa Berga, biurowiec Hansa Poelziga i dom dla samotnych Hansa 
Scharouna. Natomiast przykładem wysokiej klasy architektury korporacyjnej jest wrocławski dom handlowy 
Petershof projektu Ericha Mendelsohna. 

Należy jeszcze wspomnieć, że jedną z cech charakterystycznych pejzażu architektonicznego Dolnego Rląska, 
wyróżniającą ten region artystyczny w Polsce, jest obecność dużej liczby dzieł wybitnych, wznoszonych przez 
lokalnych twórców, które tworzą zasadniczą część dziedzictwa objętego ochroną prawną poprzez wpis do reje-
stru zabytków lub wchodzących w skład Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Na osobne miejsce i szczególną uwagę wśród zabytków architektury województwa dolnośląskiego zasługuje 
znajdujący się w Karpaczu drewniany kościół z XIII wieku, pochodzący z miejscowości Vang w południowej 
Norwegii. Jest to nie tylko jedyny tego typu zabytek architektury romańskiej w kraju, o niezwykłym kształcie 
bryły i bogatej dekoracji snycerskiej o motywach roślinnych i fantastycznych, ale też jeden z wcześniejszych 
przykładów związanych z kształtowaniem się nowoczesnej ochrony zabytków. Zagrożony rozbiórką kościół zo-
stał zdemontowany i przeniesiony z polecenia króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w latach 2Ś42–2Ś54 do 
Berlina, a następnie do Karpacza. O takim postępowaniu zdecydowały nie względy użytkowe, lecz walory arty-
styczne i historyczne nakazujące traktować budowlę jako godny ochrony pomnik przeszłości. Można uznać, że 
jest to pomnik historii konserwacji zabytków. 
 
8.4. Parki i dmentarze 

Wśród liczny parków na szczególną uwagę zasługują barokowe ogrody przy klasztorze w Henrykowie i Legnic-
kim Polu, ogród przy pałacu w Brzezince Oleśnickiej, Chocianowie, Dobromierzu oraz w Starej Rudnej czy też 
odnowiony przed kilku laty ogród pałacowy na wrocławskim Brochowie. 

Zmiana orientacji artystycznej schyłku XVIII przyczyniła się do przekształcenia wcześniejszych założeń oraz po-
wstania licznych nowych. Utworzono wówczas sentymentalno-romantyczne parki w Miliczu, Sułowie, Gorza-
nowie. 

W niektórych rejonach, zwłaszcza w Kotlinie Jeleniogórskiej, założono tak wiele rezydencji, otoczonych powią-
zanymi przestrzennie parkami, że można mówić o wielkiej romantycznej kreacji, łączącej dzieła rąk ludzkich 
z dziką przyrodą Karkonoszy. Rezydencje w Bukowcu, Karpnikach i Mysłakowicach oraz sąsiednie w Łomnicy 
i Staniszowie wchodzą w skład tej kompozycji, której wartość dla historii kształtowania się europejskiej sztuki 
ogrodowej jest nadal niedoceniona we właściwy sposób. 
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Czynny w Mysłakowicach królewski ogrodnik Joseph Peter Lenne stworzył również tarasy parku przy zamku 
w Kamieńcu Ząbkowickim oraz park zamkowy we Wrocławiu Leśnicy, uznawane za jedne z bardziej wartościo-
wych jego projektów. 

Druga połowa wieku XIX zaowocowała na terenie województwa dolnośląskiego założeniem kilkudziesięciu par-
ków przez Eduarda Petzolda. Najlepiej zachowane są parki w Henrykowie (część krajobrazowa założenia), park 
miejski w Chojnowie oraz parki przy rezydencjach w Kliczkowie i Sichowie. 

Wspomniany park miejski w Chojnowie należy do cennej grupy publicznych ogrodów miejskich. Są to zarówno 
zakładane w miejscu likwidowanych fortyfikacji promenady – Wrocław od 2Ś07, Legnica, Jelenia Góra od poł. 
XIX w., Głogów od początku XX w., jak i nowe założenia projektowane i realizowane z wielkim rozmachem 
i nakładem środków: wrocławski Park Szczytnicki, park miejski w Legnicy, park Norweski fundacji Fillnera 
w Cieplicach, wrocławski Park Południowy, powstały w oparciu o park pałacowy, park zdrojowy w Cieplicach 
czy też park miejski w Ziębicach. 

Egzotyczny Ogród Japoński we Wrocławiu powstał w 2922 roku, lecz swą obecną formę i pozycję największe-
go i zapewne najpiękniejszego tego typu założenia w Europie zawdzięcza pracy japońskich i polskich ogrodni-
ków w latach 2996–299Ś. 

Stosunkowo nieliczne liczbowo wpisy do rejestru zabytków obejmujące aleje dotyczą głównie nasadzeń związa-
nych z parkami. 

Wpisy do rejestru zabytków nekropolii obejmują głównie cmentarze wiejskie, najczęściej przykościelne. Wobec 
zniszczenia, najczęściej w drugiej połowie lat 60. XX wieku, powstałych przed 2945 rokiem nagrobków ich 
znaczenie sprowadza się do ochrony otoczenia kościoła lub ochrony wartości historycznych miejsca dawnych 
pochówków. Jedynym większym zachowanym wraz z kaplicami rodowymi i nagrobkami cmentarzem jest ota-
czający ewangelicki kościół Pokoju w Rwidnicy. Natomiast na cmentarzu otaczającym kościół Łaski w Jeleniej 
Górze zachował się zespół kilkunastu cennych barokowych kaplic grobowych. 

Paradoksem historii wydaje się, że mimo nazistowskich prześladowań, jedyne kompletnie zachowane zespoły 
nagrobków, w tym wielu o wybitnych wartościach artystycznych, istnieją obecnie na cmentarzach żydowskich 
we Wrocławiu, Legnicy i Rcinawie i na zapomnianym cmentarzu wiejskim w Miłoszycach koło Oławy. 
 
8.5. Ardąitektura przemysłowa i zabytki tedąniki 

Mocna, ceglana, kubiczna bryła wrocławskiej wieży wodnej Na Grobli, wybudowanej w latach 2Ś67–70 według 
projektu angielskiego inżyniera Jamesa Moora jest najbardziej może znanym przykładem architektury przemy-
słowej województwa dolnośląskiego. Dodatkowo jej wartość podnosi zachowana we wnętrzu, a pochodząca 
z 2Ś79 roku pompa wodna napędzana maszyną parową o pionowym układzie tłoków. Ogromny zespół budowli 
związanych z dostarczeniem miastu wody składa się również z secesyjnych budynków ujęcia wody w Rwiątni-
kach. Mniej znany przykład budowli związanej z wodociągami pochodzi z Kłodzka, gdzie znajduje się pochodzą-
cy prawdopodobnie z końca XV wieku budynek fortecznego ujęcia wody, zapewne najstarsza tego typu budow-
la w Polsce. 

Z transportem i gospodarką wodną związane są budowle hydrotechniczne na Odrze oraz mosty i wiadukty z tak 
powszechnie znaną konstrukcją jak wiszący most Grunwaldzki we Wrocławiu, otwarty na pocz. XX w. W roku 
22Ś2 wybudowano gotycki most w Kłodzku, jeden z najstarszych w kraju, którego balustrady zdobi szereg ba-
rokowych rzeźb. Z końca XVIII wieku pochodzi arkadowy most w Złotoryi, reprezentant licznej grupy podob-
nych konstrukcji z tego i następnego stulecia. Zapory w Pilichowicach i Zagórzu Rląskim powstały na początku 
XX wieku dla zapewnienia większego bezpieczeństwa przed wodami powodziowymi. Łączą walory użytkowe 
z historyzującą formą architektoniczną, ukształtowaną z użyciem surowego kamienia. Wyjątkową wartość ma 
kamienny wiadukt kolejowy nad Bobrem w Bolesławcu. Wysoki na 26 metrów, rozpięty na 36 przęsłach, prze-
rzucony na długości blisko pół kilometra powstał w latach 2Ś44–2Ś45 i należy do najpiękniejszych tego rodzaju 
konstrukcji kolejowych na Rląsku. 

Niewątpliwym unikatem jest założona w 2562 roku w Dusznikach Zdroju papiernia, przebudowana i rozbudo-
wana na pocz. XVII wieku, która w swym wnętrzu kryje polichromie odkryte podczas prac konserwatorskich 
w latach 2972–2975. Przemysłową produkcję papieru zakończono już w 2905 roku, obecnie w budynku mieści 
się jedyne w Polsce Muzeum Papiernictwa. 

Symboliczne znaczenie mają eksponowane w postaci monumentu relikty pierwszej w Europie cukrowni w Kona-
rach, w której w roku 2Ś02 chemik F. Ochard dokonał udanej rektyfikacji buraka cukrowego. Niestety można 
też zauważyć, że w wypadku wielkich zespołów zabudowy przemysłowej upamiętnianie ich pierwotnej funkcji 
poprzez zachowanie jedynie niewielkich budynków lub fragmentów urządzeń jest obecnie jedyną skuteczną 
i możliwą formą ochrony.  

Spostrzeżenie to potwierdza katastrofalny stan większości wpisanych do rejestru zabytków budowli i urządzeń 
związanych z wydobyciem węgla w okręgu wałbrzyskich. Ich utrzymanie przerosło możliwości obecnych wła-
ścicieli, a opracowane projekty adaptacji nie doczekały się realizacji. Należy się liczyć z dalszymi rozbiórkami 
niszczejących konstrukcji. Podobnie przedstawia się sytuacja zespołów cukrowni, szczególnie licznych na tere-
nie województwa dolnośląskiego, których dalsza egzystencja jest zagrożona. 
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Jednak największym problemem jest zachowanie budowli i urządzeń związanych z funkcjonowaniem wyjątkowo 
gęstej sieci kolejowej. Ilość, wielkość i struktura wymaga podjęcia działań kompleksowych, opartych o program 
ochrony, którego opracowanie i funkcjonowanie może jednak przerastać możliwości województwa dolnoślą-
skiego. 
 
8.6. Muzea 

Jednym z ważnych elementów systemu ochrony zabytków są muzea, które pełnią nie tylko rolę depozytariusza 
pamiątek przeszłości, ale pełnią ważną rolę w zakresie badawczym i działań popularyzatorskich. Liczbę muzeów 
na terenie województwa dolnośląskiego określa się łącznie na 44 (są to zarówno muzea o statucie zarejestro-
wanym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zbiory, które udostępniają organizacje społecz-
ne i osoby prywatne, a oficjalne ich statuty nie zostały zarejestrowane) – wg danych GUS z 2005 roku. 

Ogółem w muzeach znajduje się 2.240,9 tysięcy muzealiów. Zbiory o charakterze muzealnym posiadają również 
niektóre biblioteki i archiwa. Najcenniejsze z nich to zasoby zgromadzone w Ossolineum i Orchiwum Państwo-
wym. 

Charakterystyczną cechą sieci muzeów województwa dolnośląskiego jest jej nierównomierne rozmieszczenie. 
Większość placówek skupia się we Wrocławiu oraz w południowej części regionu. Natomiast w części północnej 
znajdują się nieliczne placówki, z których jedynie Muzeum Orcheologiczno-Historyczne w Głogowie ma znacze-
nie ponadlokalne. Sytuacja ta w ostatnich latach uległa pogorszeniu – zlikwidowano oddział wrocławskiego 
Muzeum Orcheologicznego w Oleśnicy, zamknięto Izbę Regionalną w Rcinawie. Jedyną nową placówką jest 
utworzone przy parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy Muzeum Kultu św. Jadwigi. Niepokojący jest 
częsty brak wsparcia ze strony samorządów dla lokalnych inicjatyw mających na celu stworzenie niewielkich 
kolekcji pamiątek przeszłości. Utworzenie dużego muzeum z całą pewnością przerasta finansowe i organizacyjne 
możliwości większości dolnośląskich samorządów, jednak dla lokalnych społeczności ważne jest ustanowienie 
miejsca, w którym pamiątki związane z historią najbliższą mogłyby znaleźć schronienie.  
 
8.7. Wartoodi niemateriaane 

Używana od niemal tysiąca lat nazwa krainy geograficzno-historycznej: Rląsk, Slesko, Schlesien, Silesia, obej-
muje znacznie większy obszar niż obecne województwo dolnośląskie. Region geograficzno-historyczny o tej 
nazwie swym zasięgiem wykracza poza granice Polski świadcząc o wielonarodowym i wieloetnicznym charakte-
rze dziedzictwa kulturowego. Nawet więc sama nazwa regionu, mimo że na terenie Polski, jest on podzielony 
pomiędzy trzy sąsiadujące województwa, jest elementem tradycji, należąc do dziedzictwa niematerialnego. Wo-
jewództwo dolnośląskie zajmuje przeważającą część historycznego Dolnego Rląska wraz z wschodnią częścią 
Górnych i Dolnych Łużyc oraz Ziemię Kłodzką, która to do połowy XVIII w. należała do Czech. 

Silny napływ ludności z zachodu w ramach wielowiekowego procesu kolonizacji spowodował, że nie zachowała 
się na tym obszarze jakaś reliktowa ludność rodzima. Mieliśmy natomiast do czynienia z przeszczepami niekiedy 
bardzo odległych grup etnicznych: Tyrolczyków, Wirtemberczyków czy też czeskich emigrantów religijnych. 
W wieku XIX teren obecnego województwa dolnośląskiego nabrał cech jednorodnych etnicznie – niemieckich – 
przy marginalizacji środowisk polskich, łużyckich, czeskich i napływowego elementu żydowskiego. Na podsta-
wie literatury i świadectw materialnych oraz dużej liczby różnorodnych stowarzyszeń i związków pielęgnujących 
lokalne tradycje, można stwierdzić, że w tym samym czasie miał miejsce rozwój poczucia tożsamości regional-
nej. Regionalizm wynikał z wielowiekowej tradycji autonomii kulturowej i środowiskowej, która przetrwała mimo 
wielokrotnie zmieniającej się przynależności państwowej. Olbrzymią rolę odegrał w tym procesie Wrocław – 
tradycyjna metropolia regionu – stolica gospodarcza i kulturalna.  

Ostatnie półwiecze dziejów Dolnego Rląska przyniosło zasadnicze zmiany na jego politycznej i społecznej mapie. 
Nastąpiła całkowita wymiana ludności i co za tym idzie przerwanie naturalnego rozwoju kulturowego regionu. 
Przybyli tutaj Polacy, pochodzili głównie z ziem centralnych i wschodnich Rzeczypospolitej oraz reemigranci 
głównie z Francji i Niemiec. Nowi mieszkańcy zostali pozbawieni swoich korzeni i tradycyjnych związków spo-
łecznych. Wrośnięcie w nowy, obcy krajobraz miała im ułatwić propaganda wykorzystująca argumenty histo-
ryczne dla wzmocnienia racji politycznych. Perspektywa półwiecza pozwala stwierdzić, że eksperyment ten 
przyniósł efekty niezbyt spodziewane przez rządzących. Otóż jednym z nielicznych elementów wielowiekowej 
tradycji niematerialnej pozostały nadal żywe ośrodki pielgrzymkowe w: Bardzie, Grodowcu (Wysokiej Cerekwi), 
Krzeszowie, Trzebnicy, Wambierzycach. Dodatkowo w kilku miejscowościach – w tym we Wrocławiu – po-
wstały nowe miejsca pielgrzymkowe związane z łaskami słynącymi obrazami przywiezionymi przez przesiedleń-
ców z dawnych wschodnich terenów Polski. 

Nie można natomiast mówić o pełnej identyfikacji z tradycją historyczną regionu, którą zresztą przedstawiano 
najczęściej w sposób subiektywny, naginając argumenty historyczne do racji politycznych. Propagandowo wy-
krzywiony obraz Dolnego Rląska jako dzielnicy odłączonej od Polski przez kilkaset lat, której polskość mimo to 
trwała w tym czasie w stanie hibernacji, okazał się tak mało atrakcyjny (pomijając jego wątpliwą wartość mery-
toryczną), że nie stał się zaczątkiem nowego regionalizmu. Natomiast od kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu już 
lat obserwować można wzmożone zainteresowanie historią lokalną. Mimo oczywistych różnic kulturowych oraz 
czasami barier językowych, obecni mieszkańcy województwa dolnośląskie starają się poszerzać swą wiedzę 
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o miejscu, w którym żyją. Nie można nazwać tego szukaniem korzeni, bo tych przecież należy szukać najczę-
ściej poza regionem, może bardziej słuszne jest określenie tego procesu jako kolejny stopień oswajania i wrasta-
nia w krajobraz, w którym żyją już kolejne pokolenia nowych mieszkańców. Proces ten zaczyna być bardzo 
istotnym zjawiskiem często bezpośrednio wpływającym na stan zabytków, przykładem liczne inicjatywy lokalne, 
mające na celu ochronę lub konserwację pamiątek przeszłości. Dla przykładu przywołać należy akcję „Oddajcie 
co nasze”, która kreowana przez polityków przyniosła w rezultacie znaczne zainteresowanie społeczeństwa 
województwa dolnośląskiego zabytkami wywiezionymi z regionu. Jednym z jej efektów była cieszącą się szero-
kim odzewem społecznym zbiórka na zakupienie do zbiorów wrocławskiego ratusza i muzeów w Chojnowie oraz 
Jaworze przedmiotów z wystawionej na aukcję w Bremie kolekcji złotnictwa pochodzącego ze Rląska. 
 
9. Stan zadąowania zabytków – odena szadunkowa 

W roku 2004 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków opracował raport o stanie zachowania zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków, który powstał metodą ankietową. Ocenie podlegał każdy z obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków. Zgromadzony materiał pozwolił na sformułowanie kilku ocen i wniosków natury 
ogólnej. 

Urbanistyka 

Onaliza obejmowała ocenę stanu zachowania głównych elementów struktury przestrzennej za jakie uznano roz-
planowanie ulic, placów i dróg oraz zachowanie układu przestrzennego. W 2004 r. w województwie dolnoślą-
skim na 224 zabytkowe założenia urbanistyczne wpisane do rejestru 53 uznano za posiadające niezmienione 
rozplanowanie, 5Ś za mające rozplanowanie zmienione w małym stopniu, a jedynie 23 za takie, w których roz-
planowanie zmieniono w stopniu dużym. 

Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych w ostatnich latach przeszła wyraźną przemianę. W niepamięć 
odeszły wielkie programy rewaloryzacyjne, które odzwierciedlały marzenia konserwatorów zabytków o odbu-
dowie i sanacji struktury miejskiej, ale niestety w większości były projektami mieszczącymi się w kategoriach 
architektury intencjonalnej. W ich miejsce pojawiły się rozwiązania wynikające z nowej sytuacji ekonomicznej. 
Presja kapitału jest z całą pewnością duża i nie zawsze względy konserwatorskie stają się podstawą do podej-
mowania decyzji planistycznych. Mimo to odpowiednie zapisy proceduralne udało się wprowadzić w niemal 
wszystkich obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak może najważniejsze jest to, że 
zbudowane zostało pole negocjacji między konserwatorami zabytków, urbanistami, samorządami i inwestorami. 
Powstające realizacje są rezultatem szukania rozwiązań, a nie dyktatu wykonawcy lub ideologii, jak to było 
w wypadku wznoszenia w latach siedemdziesiątych bloków mieszkalnych na starówkach Jeleniej Góry, Legnicy 
czy Wrocławia lub budowy typowych spółdzielczych domów handlowych przy rynkach mniejszych miast. 

Obecne problemy związane z ochroną zabytkowej struktury historycznych miast są w jakimś stopniu typowe dla 
całej Europy. Wyraźna jest ucieczka mieszkańców z centrów staromiejskich, zubożenie dawniej zróżnicowanej 
struktury socjalnej, kłopoty z ruchem samochodowym, co jest w większości efektem przyjętych wcześniej roz-
wiązań (przykładowo absurdalne rozwiązanie jakim było przecięcie wrocławskiego Starego Miasta drogą średni-
cową na dwie autonomiczne części), a przede wszystkim zapoczątkowany już w drugiej połowie XIX wieku 
proces łączenia kilku działek w celu wzniesienia domu handlowego, obecnie często prowadzący do powstania 
wielkich centrów handlowych. Jednocześnie starówki zaczęto doceniać jako swoiste salony miejskie, miejsca 
w które warto inwestować, aby zyskać w oczach mieszkańców i przyciągnąć turystów, czego najlepszym przy-
kładem jest Wrocław lub Jelenia Góra. 
 
9.1. Struktura własnoodi zabytków 

Jest to problem często pomijany w rozważaniach osób zajmujących się ochroną zabytków, bo bardziej związany 
z ekonomią niż z konserwacją zabytków. Jednak bez podstaw ekonomicznych fizyczna egzystencja zabytku jest 
po prostu niemożliwa. 

Największą grupę właścicieli zabytków na Dolnym Rląsku stanowią osoby prywatne, następnie kościoły i związ-
ki wyznaniowe, po nich następuje własność komunalna i dopiero Skarb Państwa. Jest to, w odniesieniu do wła-
sności prywatnej i komunalnej, rezultat procesu prywatyzacji i komunalizacji mienia po roku 29Ś9. Niestety 
ubocznym rezultatem tych procesów jest znaczna liczba obiektów, w wypadku których mamy do czynienia 
z współwłasnością. W praktyce oznacza to skomplikowanie zarządzania, rozmycie odpowiedzialności za stan 
obiektu oraz utrudnienie procesów związanych z administrowaniem.  

Nieco inaczej kształtuje się ocena stanu zachowania zabytków w zależności od rodzaju własności: w najlepszym 
stanie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, a na drugim miejscu budowle należące do kościołów. Jednak 
należy zauważyć, że wpisy do rejestru zabytków w wypadku obu tych grup dotyczą przede wszystkich tych 
obiektów, które stale są użytkowane (jedynie wśród kościołów mamy do czynienia z wypadkami gdy budowla 
jest nieużytkowana). 

Odpowiada to zresztą wysokości dotacji ze środków państwowych i innych oraz szacowanych nakładów na 
utrzymanie zabytkowych budowli ponoszonych przez te trzy grupy właścicieli. Stosunkowo dobry stan zabyt-
ków sakralnych wynika zarówno z tego, że mają one w większości stałego, niezmiennego właściciela (mamy tu 
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na myśli sytuację po 2945, dodatkowo wzmocnioną trwaniem Kościoła jako instytucji), jak również powodem 
jest to, że od wielu lat kościoły są największymi beneficjentami środków przeznaczonych na ochronę zabytków 
zarówno płynących od państwa jak i z innych źródeł, w tym środków z Unii Europejskiej. 
 
9.3. Odąrona zabytków urbanistydznydą w małydą miastadą i miejsdowoodiadą uzdrowiskowydą 

Charakterystyczna dla regionu jest bardzo gęsta sieć osadnicza, która w swym zasadniczym zrębie wykształciła 
się w XIII i XIV w. Struktura przestrzenna historycznych miast zachowana jest w różnym stopniu, a jej stan jest 
odbiciem kondycji gospodarczej i współczesnych tendencji planistycznych. O wartości zespołów zabudowy de-
cyduje w znacznym stopniu ich kompletność oraz zachowanie różnorodnych czasowo i stylistycznie budowli. 
W tym wypadku konserwacja nie może się sprowadzać jedynie do ochrony poszczególnych, najcenniejszych 
zabytków wpisanych do rejestru zabytków, ale musi obejmować cały zespół, niezależnie od czasu powstania 
i przeznaczenia. Przykład Legnicy, w której zabudowa starego miasta została rozebrana dla wprowadzenia zabu-
dowy nowej, która zniszczyła bezpowrotnie jego historyczną strukturę, wskazuje najdobitniej jakie niebezpie-
czeństwa niesie brak zrozumienia zasad ochrony zespołu urbanistycznego i świadome przekształcenie historycz-
nego centrum miasta w osiedle mieszkaniowe. Mimo zniszczeń wojennych i powojennych rozbiórek w wielu 
miastach struktura urbanistyczna jest nadal zachowana. Niewątpliwie warto podjąć starania o rozpoczęcie pro-
gramów rewaloryzacji Niemczy, a przede wszystkim zapomnianego Chełmska Rląskiego – są to miejscowości, 
które bez pomocy z zewnątrz, zarówno programowej jak i finansowej, nie będą w stanie wyrwać się z gospo-
darczego marazmu. 

W wypadku miejscowości uzdrowiskowych problemem jest natomiast ich obecny dynamiczny rozwój. Presja 
ekonomii zaczyna być coraz mocniejsza. Ze strony mieszkańców to nadzieja na dostatnie życie, ze strony zaj-
mujących się ochroną zabytków nowe wyzwanie. Tym trudniejsze, że w sumie jedynym narzędziem ochrony 
układów przestrzennych uzdrowisk są wpisy do rejestru zabytków i ustalenia planów zagospodarowania prze-
strzennego – czyli działania restrykcyjno-nakazowe. Brak natomiast planów rewaloryzacji z odpowiednimi atrak-
cyjnymi mechanizmami finansowego wsparcia. 
 
10. Cąarakterystyka wybranydą instrumentów finansowania opieki nad zabytkami. 

Fundusze strukturalne w Polsce w l. 2004–2006  

2.2. Sektorowy program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obsza-
rów wiejskich”. 

2.2. Zintegrowany program rozwoju regionalnego na l. 2004–2006 

2.3. Inicjatywy wspólnotowe INTERREG III 

Mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego. 

Plany finansowego zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego z funduszy strukturalnych na 
l. 2007–2023. 

3.2. Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”. 

3.2. Regionalny program operacyjny. 

Dofinansowanie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego z budżetu państwa – programy operacyjne Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. 

Dofinansowanie opieki nad zabytkami z budżetu województwa dolnośląskiego. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej to dla Polski i Dolnego Rląska ogromne wyzwanie i szansa. Jako główny cel 
postawiono wyrównanie występujących dysproporcji społeczno-ekonomicznych regionów oraz osiągniecie śred-
niego poziomu ekonomicznego UE. Jednym z instrumentów polityki UE są fundusze strukturalne wspierające 
kraje, które bez pomocy finansowej UE nie mają szans dorównać poziomowi ekonomicznemu całej Unii. Rrodki 
finansowe są przekazywane Polsce poprzez poszczególne fundusze na wytyczone przez rząd i samorządy kie-
runki rozwoju ujęte w specjalnie tworzonych programach. 

Dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego za najistotniejszy uznaje się Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, który finansuje m.in. działania związane bezpośrednio z kulturą, a występujący w Zintegrowanym 
Programie Rozwoju Regionalnego na l. 2004–2006, Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”, czy tez będzie finansował w l. 2007–
2023 Program Operacyjny „Infrastruktury i środowisko” oraz Regionalne Programy Operacyjne.  

Kultura i jej historyczne bogactwo stanowi istotny element stymulujący rozwój gospodarczy i społeczny. Bez 
ogromnej pomocy finansowej rozwój kultury, jak też przywracanie świetności obiektom dziedzictwa kulturowe-
go byłby niemożliwy. Dolny Rląsk jako region o najwyższej ilości zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
w Polsce korzysta i nadal winien korzystać z pomocy finansowej UE. 

Rozdział ten wskazuje najważniejsze instrumenty finansowe występujące i planowane do rozpoczęcia w najbliż-
szych latach, które w sposób bardzo istotny wspierają i są skierowane bezpośrednio do rożnych projektów do-
tyczących prac przy obiektach zabytkowych. Dlatego obok próby charakterystyki programów finansowanych 
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z funduszy strukturalnych, pojawiły się również programu operacyjne funkcjonujące przy Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, które swymi zamierzeniami ściśle odpowiadają i nawiązują do prowadzonej polityki 
rozwoju kraju. 

Na koniec wspominamy również o dotacjach celowych, które rok rocznie przyznają władze Województwa Dol-
nośląskiego starając się w ten sposób dofinansować te zadania, które wymagają najpilniejszych prac ratowni-
czych. 

W niniejszym opracowaniu nie ma informacji o programach wspólnotowych UE, które powstają w wyniku decy-
zji Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a zarządzane są przez odpowiednie Dyrekcje Generalne Komisji Eu-
ropejskiej. Uznano bowiem, że najistotniejsze dofinansowanie uzyskuje się obecnie z funduszy strukturalnych 
i budżetów państwa i samorządów. Nie oznacza to oczywiście, że Programy wspólnotowe nie dotyczą dziedzic-
twa kulturowego, przeciwnie, są drugim źródłem pomocowym przy podtrzymaniu tożsamości kulturalnej. 

Zamierzeniem niżej przedstawionych informacji nie jest wskazanie źródeł finansowania „Programu opieki nad 
zabytkami”, lecz wskazanie zainteresowanym możliwości finansowania niezbędnych pracy przy obiektach za-
bytkowych. Wymienione w dokumencie zadania dla Województwa Dolnośląskiego będą realizowane z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
I. FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE W LATACH 3004–3006  

Uwaga: 

Wymienione poniżej priorytety i działania programów dotyczą tylko tematyki bezpośrednio związanej ze sferą 
kultury. 

2.2. SEKTOROWY PROGROM OPEROCYJNY „RESTRUKTURYZOCJO I MODERNIZOCJO SEKTORO 
ŻYWNORCIOWEGO I ROZWÓJ OBSZORÓW WIEJSKICH” 

Priorytet 2:  

„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” 

Działania 2.3.  

„Odnowa wsi oraz zachowanie, ochrona dziedzictwa kulturowego”. 

Celami priorytetu jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej, podniesienie 
standardu życia i pracy mieszkańców wsi, a także zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz 
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kultury. 

Oby osiągnąć ww. cele program wspiera zadania polegające m.in. na: 
realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe, 
odmowie obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adap-
tacji na cele publiczne, 
modernizacji przestrzeni publicznej na wsi, 
publicznej infrastrukturze przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane 
z promocja regionu. 

Uprawnionymi beneficjentami odbioru pomocy są gminy i instytucje kultury, dla których organizatorem są jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
 
2.2. ZINTEGROWONY PROGROM OPEROCYJNY ROZWOJU REGIONOLNEGO 2004–2006 

Priorytet 2 ZPORR:  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów. 

Działanie 2.4.: 

Rozwój turystyki i kultury.  

Głównymi celami tego priorytetu jest wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważenia rozwoju i ochrony śro-
dowiska, oraz: 
2. ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie 

kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej, 
2. wydłużenie sezonu turystycznego, 
3. zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie kon-

kurencyjności regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych jak 
i na krajowych. 

Oby móc spełnić ww. cele w ramach działania wspierane są zadania związane z: 
2. rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych 

i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem, 
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2. rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją publicznych 
obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, 

3. zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności przed włama-
niami, pożarem), 

4. budową, rozbudową i modernizacją publicznej infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego 
udziału społeczeństwa w kulturze, 

5. opracowaniem i utworzeniem systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci in-
formacji internetowej, 

6. rozwojem i modernizacją publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punktu informacji kulturalnej). 

Beneficjentami pomocy mogą być: 
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
• regionalne organizacje turystyczne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 
• organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły 

i związki wyznaniowe, 
• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne, dla 

których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej, 
• organy administracji rządowej w województwie, 
• przedsiębiorstwa państwowe działające non profit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego, 
• spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, 

w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, poro-
zumienia i stowarzyszenia.  

 
Priorytet 3 ZPORR  

Rozwój lokalny 

Działanie 3.2  

Obszary wiejskie 

Celami tego działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych 
miast do 20 tys. mieszkańców  

Cele szczegółowe: 
• wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast, 
• tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. 

W ramach działania w obszarze kultury wspierane będą projekty związane m.in. z: 
• budową lub modernizacją lokalnej bazy kulturalnej, 
• infrastrukturą służącą rozwojowi aktywnych form turystyki, 
• infrastrukturą noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjną i inną infrastrukturą turystyczną, 
• systemem informacji kulturalnej i turystycznej, 
• infrastrukturą kultury, w szczególności zapleczem kulturalnym i rozrywkowym – sale koncertowe i wysta-

wowe, amfiteatry, 
• polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 
• systemem zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności pożarów, 

włamań), 
• inwestycjami gmin uzdrowiskowych związanymi z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych. 

Odbiorcami pomocy mogą być samorządy gmin i powiatów, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego oraz: 
• spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, 

w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub gminy, powiaty i związki, poro-
zumienia i stowarzyszenia jst,  

• podmioty wykonujące usługi, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym 
podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy, 

• podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialne-
go na świadczenie usług z danej dziedziny, 

• organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły 
i związki wyznaniowe, 

• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 
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Priorytet 3  

Rozwój lokalny 

Działanie 3.2  

Obszary podlegające restrukturyzacji 

Celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. 

W ramach działania wspierane są zadania z obszaru kultury polegające na: 
• budową lub modernizacją lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej, 
• infrastrukturą służącą rozwojowi aktywnych form turystyki, 
• infrastrukturą noclegową, gastronomiczną, informacyjno-recepcyjną, 
• systemem informacji kulturalnej i turystycznej, 
• infrastrukturą kultury, w szczególności zapleczem kulturalnym i rozrywkowym – sale koncertowe i wysta-

wowe, amfiteatry, 
• restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa 

kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności pożarów, włamań). 

Uprawnionymi beneficjentami są: 
• samorząd gminny i powiatowy, 
• związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
• spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, 

w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 2 
i 2, 

• podmioty wykonujące usługi, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym 
podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy, 

• podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialne-
go na świadczenie usług z danej dziedziny, 

• organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły 
i związki wyznaniowe, 

• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 

Priorytet 3 ZPORR 

Rozwój lokalny 

Działanie 3.3. 

Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe 

Celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kultu-
rowego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez: 
• rewitalizację i odnowienie zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach, 
• rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, 

społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne, 
• rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych przez zmianę z przeważającej dotychczas funkcji zabudowy 

po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjna, zdrowotną, rekreacyjna i turystyczna.  

Poddziałanie 3.3.2.  

Rewitalizacja obszarów miejskich 

W ramach poddziałania w obszarze kultury wspierane są zadania związane z m.in.: 
2. podporządkowaniem „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych prze-

strzeni w harmonii z otoczeniem, 
2. izolacją, remontem lub przebudową elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych 

na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne – z wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażo-
wych w indywidualnych mieszkaniach – w ramach działania wraz z zagospodarowania przyległego terenu, 

3. renowacją budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na realizowa-
nych terenie, w tym ich adaptacja na celu: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, 
przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające po-
tencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających prace konserwatorskie 
i odnowienie zabudowań (z wyjątkiem indywidualnych mieszkań), 

4. pracami konserwacyjnymi, odnowieniem fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przy-
czyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy, 

5. wyburzaniem budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekre-
acyjne, 

6. remontem lub przebudową infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyj-
nych, kulturalnych, 
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  7. tworzeniem stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi 
obszarach miast, 

  Ś. adaptacją, przebudową lub remontami budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym 
otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, znajdujących się na terenie rewitalizowanym, w tym m.in. 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne sto-
łówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci 
i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną-priorytetowo 
będą traktowane budynki, które głownie przyczyniają się do rozwoju działalności gospodarczej i zatrudnienia 
(z wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach, 

  9. przebudową, wymianą lub remontem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej 
w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych, 

20. regeneracją, rehabilitacją i zabudowywaniem pustych przestrzeni publicznych, w tym: remont lub przebu-
dowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektu-
ry (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wy-
soka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków, 

22. remontem lub przebudową infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie 
zdegradowanych dzielnic miast, 

22. poprawą funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowa-
nego terenu, 

23. remontem lub przebudową obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego, 
24. remontem, przebudową lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb inkubatorów przedsiębior-

czości, 
25. remontem, przebudową lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne 

(włącznie z odnowieniem i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważo-
nego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. 

Odbiorcami pomocy mogą być: 
• Gmina, miasto na prawach powiatu, 
• Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 

2. spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub 
przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadających przez 
podmioty wymienione w pkt 2 lub samorząd województwa, 

2. podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorial-
nego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu, 

3. podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego 
pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, 

4. organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościo-
ły i związki wyznaniowe, 

5. spółdzielnie mieszkaniowe, 
6. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,  
7. szkoły wyższe, 
Ś. wspólnoty mieszkaniowe. 

Poddziałanie 3.3.2.  

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

W ramach poddziałania w obszarze kultury wspierane są zadania związane z m.in.: 
2. izolacją, remontem, pracami rozbiórkowymi, przebudową lub adaptacją budynków obiektów infrastruktury 

i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania 
im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych, 

2. izolacją, remontem, adaptacją lub przebudową pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im 
nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych (z wyjątkiem prac 
budowlano-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach/, 

3. porządkowaniem „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie i zabudowanie pu-
stych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyj-
ne, gospodarcze, kulturalne, 

4. wyburzaniem budynków na cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyj-
ne, 

5. renowacją (prace związane z konserwacją, rewaloryzacją, zachowaniem, adaptacja) budynków infrastruktury 
o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (w tym z zakresu ochrony dziedzictwa przemysłowego 
i obiektów o znaczeniu militarnym), a także ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne wraz 
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia- znajdujących się na rewitalizowanym terenie, 

6. pracami konserwatorskimi, odnowieniem fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przy-
czyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy, 
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  7. zakładaniem parków lub zalesianie oczyszczonego obszarów, w celu nadania mu funkcji turystycznych lub 
rekreacyjnych, 

  Ś. zabudowywaniem pustych przestrzeni: budowa, remont lub przebudowa; placów, rynków, parkingów, pla-
ców zabaw dla dzieci, publicznych toalet, malej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze 
na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na 
terenie istniejących parków, 

  9. budową, przebudową lub remontem podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportowej znajdującej się na terenie rewitalizowa-
nym, 

20. tworzenie stref bezpieczeństwa na terenie byłych obszarów poprzemysłowych i powojskowych w miastach 
w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, 

22. budowa, przebudowa lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza kulturalnego, turystycznego lub 
rekreacyjnego rewitalizowanego obszaru w celu tworzenia stałych miejsc pracy. 

Beneficjenci: 
• Gmina, miasto na prawach powiatu, 
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
• Podmioty, których projekty ujęte zostały w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 

2. spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub 
przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadających przez 
podmioty wymienione w pkt 2 i 2 lub samorząd województwa, 

2. podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorial-
nego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu, 

3. podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego 
pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, 

4. organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościo-
ły i związki wyznaniowe, 

5. spółdzielnie mieszkaniowe, 
6. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,  
7. szkoły wyższe, 
Ś. wspólnoty mieszkaniowe. 

 
2.3. INICJOTYWO WSPÓŁNOTOWO INTERREG III 

Głównym celem inicjatywy jest wspieranie współpracy przygranicznej międzynarodowej i międzyregionalnej 
zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz granic Unii Europejskiej. 
 
2.3.2 INTERREG III O Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska – Województwo Dolnośląskie 

Celem jest wsparcie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej 
na pograniczu saksoński 

Odbiorcami pomocy są m.in.: 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
• związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
• podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst, w których większość udziałów 

lub akcji posiada jst, 
• organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby 

prawne prowadzące statutową działalność w zakresie rozwoju gospodarczego, niedziałające w celu osiągnię-
cia zysku lub przeznaczające zysk na działalność statutową, 

• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki admi-
nistracji rządowej lub samorządowej. 

Priorytet D 

Rozwój obszarów wiejskich i miejskich 

Działanie D 2 

Rozwój obszarów wiejskich 

W ramach działania wspierane są m.in. zadania związane z wdrożeniem i sporządzeniem wspólnej, całościowej 
koncepcji rozwoju przestrzennego, całościowy i zrównoważony rozwój wsi wraz z poprawa infrastruktury przy 
uwzględnieniu kontekstu regionalnego wraz z zachowaniem multifunkcjonalnosci wsi oraz: 
2. poprawa konkurencyjności gospodarki rolnej i leśnej, 
2. poprawa funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych lasu oraz jego walorów użytkowych,  
3. zachowanie i i konserwacja wiejskiego krajobrazu kulturowego oraz historycznych elementów krajobrazu, 
4. poprawa w zakresie transgranicznej agroturystyki. 
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Priorytet F 

Współpraca – kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo 

Działanie F 2 

Rozwój społeczno-kulturowy 

W ramach działania wsparte są m.in. zadania ukierunkowane na intensyfikację współpracy oraz usieciowienie 
transgranicznej pracy kulturalnej, szkolnej i społecznej oraz związane z transgraniczną wymiana kulturalną. 
 
2.3.2. INTERREG III O Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

Celem inicjatywy jest wsparcie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej 
i kulturowej na pograniczu polsko-czeskim. 

Beneficjentami pomocy są: 

Jednostki należące do sektora finansów publicznych lub spoza tego sektora, o ile realizują projekty mające na 
celu dobro publiczne m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, 
organizacje pozarządowe i inne non profit, jednostki edukacyjne i kulturalne. 

Priorytet 2 

Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza 

Działanie 2.3. 

Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 

W ramach działania wspierane są m.in. zadania polegające na: 
2. budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, tj. ścieżki piesze, rowerowe, narciarskie i konne, lokalne 

drogi (leśne) oraz mosty na pogranicznych ścieżkach turystycznych, parkingi samochodowe w sąsiedztwie 
atrakcji turystycznych i oznaczone trasy rowerowe, 

2. przebudowa i budowa obiektów turystycznych, 
3. rozwój odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym modernizacja budynków na rzecz rozwoju usług oko-

łobiznesowych i turystycznych, 
4. tworzenie ośrodków wymiany handlowej i centrów rozwoju, zakładanie naukowych parków technologicz-

nych i przygranicznych inkubatorów przedsiębiorczości oraz promocja projektów transgranicznych łączących 
sferę badawczą z gospodarcza, 

5. wspólne działania mające na celu kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycję, 
6. rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu wspierania czesko-polskiej współpracy gospo-

darczej. 

Priorytet 2 

Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 

Działanie 2.2.  

Rozwój turystyki 

W ramach działania wspierane są m.in. zadania polegające na: 
2. wspieranie ośrodków odpowiedzialnych za gromadzenie, opracowanie i przekazywanie informacji nt. turysty-

ki, a także dziedzictwa kulturowego i naturalnego w regionie przygranicznym (np. strony internetowe, publi-
kacje, sieci interaktywne), 

2. współpraca organizacji turystycznych i wspólne działania reklamowe, promocyjne i marketingowe w celu 
ułatwienia rozwoju ruchu turystycznego w regionie, zarówno z rynku krajowego jak i międzynarodowego, 

3. tworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych (zakwate-
rowanie, transport, miejsca do zwiedzania: pomniki naturalne i kulturowe, parki naturalne i kulturowe, gale-
rie, muzea, ośrodki dla odwiedzających, itp.), 

4. promocja tradycyjnych produktów (np.. kuchnia regionalna, rzemiosło regionalne), 
5. wspieranie regularnych imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne o znaczeniu transgranicznym, 
6. tworzenie i wdrożenie wspólnych strategii rozwoju turystyki, 
7. opracowanie analiz, raportów, badań, strategii, programów i organizacja konferencji w zakresie ochrony 

i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 
Ś. kompleksowe oznaczenie atrakcji i tras turystycznych, opracowanie map i publikacji, 
9. projekty mające na celu stworzenie zintegrowanych produktów kultury i turystyki. 

Działanie 2.2. 

Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 

Rodzaje wspieranych zadań: 
2. organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (np. festiwale, przedstawienia, wystawy, warsztaty arty-

styczne), 
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2. promowanie współpracy transgranicznej (np. opracowanie publikacji, stron internetowych, broszur lub kata-
logów), 

3. wspieranie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (np. imprezy sportowej), 
4. wspólne lokalne działania w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego, 
5. organizowanie targów handlowych i wspólne inicjatywy marketingowe, 
6. organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, 
7. rozwój współpracy w zakresie edukacji, 
Ś. wymiana edukacji, 
9. wspieranie działań utrwalających tożsamości i tradycje społeczności lokalnych. 
 
II. MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO 

MECHANIZMU FINANSOWEGO 

Priorytet 3 Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast 

Celami Priorytetu jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem 
oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególno-
ści Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań) 

Beneficjenci: 
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, 
• państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, 
• państwowe szkoły i uczelnie artystyczne, 
• państwowe szkoły wyższe, 
• organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym, 
• kościoły i związki wyznaniowe, 
• przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, 
• instytucje sektora prywatnego działające w interesie publicznym. 

Priorytet wspiera zadania związane z m.in.: 
• rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów 

i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie realizowane w ramach przyjętych strategii roz-
woju produktów turystyki kulturowej, 

• rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, 
• rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne zespołów fortyfikacyjnych 

oraz budowli obronnych, 
• rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne, w szczególno-

ści na muzea nowoczesności, 
• renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, 
• budowa, rozbudowa, odbudowa i adaptacja infrastruktury kulturowej w miejscach o symbolicznym znaczeniu 

dla polskiej kultury, 
• budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu, 
• kompleksowe programy konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacja i digitalizacja zabytkowych 

księgozbiorów i archiwaliów, 
• tworzenie systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenie zabytków 

ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem. 
 
III. PLANY FINANSOWANIA ZADAŃ ZWIAZANYCH Z OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Z FUNDUSZY 

STRUKTUALNYCH NA LATA 3007–3013 

3.2. PROGROM OPEROCYJNY „INFROSTRUKTURO I RRODOWISKO” 

Priorytet XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

CEL: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla 
zwiększenia atrakcyjności Polski 

Cel strategiczny priorytetu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: 
2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 
2. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury. 

W ramach priorytetu realizowane będą projekty związane przede wszystkim z rozbudową i modernizacją infra-
struktury kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Zadania z zakresu ochrony 
i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym obejma m.in. obiekty wpisane na listę 
Rwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Histo-
rii. Wsparcie maja również otrzymać projekty z zakresu ochrony zabytków ruchomych, a także z zakresu rozwo-
ju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów.  
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W ramach tego priorytetu będą realizowane także zadania z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury 
kultury 
Beneficjentami pomocy mogą być: 

Projekty dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury: 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
– instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego), 
– szkoły i uczelnie artystyczne, 
– organizacje pozarządowe ze sfery kultury, 

Projekty dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego: 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
– kościelne osoby prawne, 
– instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego), 
– uczelnie publiczne, 
– archiwa państwowe, 
– organizacje pozarządowe ze sfery kultury, 
– zabytkowa kopalnia soli w Bochni i Wieliczce. 
 
3.3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 3007–3013 DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

PRIORYTET 9:  

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Rląsku 

Główny cel: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez rozwój, upowszechnianie oraz wyko-
rzystanie potencjału kultury. Wzrost znaczenia roli kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospo-
darczy, który będzie miał korzystny wpływ na kształtowanie tożsamości regionalnej oraz obrazu Dolnego Rląska 
jako regionu atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów. 

Wspierane będą wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu nieruchomych i ruchomych obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków, a dotyczące m.in. konserwacji, restauracji, renowacji i adaptacji i zastosowania 
ochrony (technicznej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej). Dla województwa dolnośląskiego wspierane 
będą w szczególności obiekty takie jak: rezydencje, obiekty fortyfikacyjne i poprzemysłowe. Ponadto wspierane 
będą również działania zmierzające do poprawy obiektów zajmowanych przez instytucje kultury oraz ich dopo-
sażenie w sprzęt do ich prawidłowego funkcjonowania. Jako priorytetowe będą traktowane projekty zmierzają-
ce do zapobieżenia degradacji technicznej obiektów kultury oraz ich przebudowa i rozbudowa, szczególnie 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W celu m.in. realizacji założonego celu wspierane będą 
również działania z zakresie upowszechniania informacji zarówno o dziedzictwie przeszłości jaki i przedsięwzięć 
instytucji kultury. Dlatego wsparcie uzyskają projekty związane z tworzeniem i upowszechnianiem baz danych 
dot. twórców, wybitnych dzieł kultury i wydarzeń kulturalnych, digitalizacja i upowszechnianiem istniejących 
zasobów, szczególnie związanych z zabytkami oraz promowanie form interaktywnych. 

Beneficjentami pomocy mogą być: 
Projekty dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury: 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
– związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
– instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego), 

Projekty dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego: 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
-– związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
– instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego), 
– publiczne szkoły wyższe, 
– organizacje pozarządowe, 
– kościoły, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
– organy administracji rządowej. 

PRIORYTET Ś: 

Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego („Turystyka”). 

Główny cel:  Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym 
poprzez lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu. Realizacja priorytetu przyczyni się do wzrostu 
znaczenia turystyki jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno-gospodarczy województwa. 
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Cały priorytet opiera się na pięciu produktach, tj.: 

Produkt „turystyka uzdrowiskowa” 
W myśl tego działania wspierane będą projekty dotyczące m.in. odbudowy i renowacji architektury zdrojowej, 
rewitalizacji parków (szczególnie zdrojowych) wraz z istniejącymi na ich terenie obiektami kubaturowymi (np. 
teatry, muszle koncertowe), odbudowy, budowy i rozbudowy oraz wyposażenia pijalni wód. 

Produkt „turystyka kulturowa” 
W ramach priorytetu wspierane będą zadania dotyczące m.in. dostosowania do potrzeb turystycznych obiektów 
dziedzictwa kulturowego wraz z ich udostępnieniem dla ruchu turystycznego, rozwoju infrastruktury, tj. np.: 
punkty widokowe, publiczne miejsca noclegowe zlokalizowane w otoczeniu szlaków tematycznych (np.: szlak 
cysterski, szlak zamków piastowskich, etc.) oraz wspierane będą przedsięwzięcia promocyjne i kampanie infor-
macyjne propagujące dolnośląskie dziedzictwo kulturowe oraz imprezy, wydarzenia kulturalne i artystyczne 
o znaczeniu, co najmniej, regionalnym. 

O środki finansowe będą mogli ubiegać się następujące podmioty: 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
– związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
– regionalne i lokalne organizacje turystyczne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 
– samorządowe instytucje kultury, 
– publiczne szkoły wyższe, 
– kościoły, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
– podmioty, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 
– organizacje pozarządowe. 
 
3.3. EUROPEJSKA WSPOŁPRACA TRANSGRANICZNA 3007–3013  

3.3.1. DOLNY ŚLĄSK – SAKSONIA 

Za cel ogólny programu EWT Dolny Rląsk uznano wsparcie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sfe-
rze gospodarczej, społecznej i kulturalnej zmierzające do zwiększenia konkurencyjności obszarów życia miesz-
kańców. 

Jednym z planowanych priorytetów współpracy jest współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju i spójności 
obszaru wsparcia. Priorytet będzie realizowany poprzez wsparcie zadań zmierzających do realizacji m.in. celu 
szczegółowego 2.4. Turystyka kulturowa oraz 2.5. Dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny 

Obszary wsparcia (powiaty): 
– bolesławiecki, 
– dzierżoniowski, 
– jaworski, 
– miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, 
– jeleniogórski, 
– kamiennogórski, 
– kłodzki, 
– lubański, 
– lwówecki, 
– strzeliński, 
– świdnicki, 
– wałbrzyski, 
– ząbkowicki, 
– zgorzelecki, 
– złotoryjski. 
 
3.3.3. DOLNY SLĄSK – CZECHY 

Jednym z obszarów wsparcia programu ma być Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości 
i turystyki, którego celem jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego po-
przez rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego. 

Dziedzina wsparcia zostanie objęte wsparcie rozwoju turystyki poprzez ochronę i odnowę bogactwa kulturowe-
go i przyrodniczego, tradycji rzemieślniczych, odbudowa budowli sakralnych, fortyfikacji, historycznych zespo-
łów urbanistycznych i technicznych, cech krajobrazu kulturowego, rozwój: szlaków i ścieżek rowerowych, ście-
żek jeździeckich, ścieżek i szlaków turystycznych i narciarskich, infrastruktury towarzyszącej oraz wyposażenia 
sportowo-rekreacyjnego. 

Obszary wsparcia (powiaty): 
– bolesławiecki, 
– dzierżoniowski, 
– jaworski, 
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– miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, 
– jeleniogórski, 
– kamiennogórski, 
– kłodzki, 
– lubański, 
– lwówecki, 
– strzeliński, 
– świdnicki, 
– wałbrzyski, 
– ząbkowicki, 
– zgorzelecki, 
– złotoryjski. 
 
IV. DOFINANSOWANIE OPIEKI I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA 

W roku 2004 Rząd RP zatwierdził Narodową Strategię Rozwoju Kultury wraz z jej Narodowymi Programami 
Kultury. Misją NSRK jest zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokole-
niami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość 
narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów. 

Celem strategicznym jest zróżnicowanie rozwoju kultury w regionach, zaś celami cząstkowymi są: 
– Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury; 
– Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upo-

wszechniania; 
– Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury; 
– Wzrost uczestnictwa w kulturze; 
– Wzrost udziału kultury w PKB; 
– Poprawa dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; 
– Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kulturalnej; 
– Efektywna promocja twórczości; 
– Promocja polskiej kultury za granicą. 

Instrumentami realizacji założonych celów cząstkowych w NSRK są: 
2. Narodowy Program Kultury Wspierania Debiutów i Rozwój SzWóp Artystycznyctó 
2. Narodowy Program Kultury Octrona ZabytWów i Dziedzictwa Kulturowegoó  
3. Narodowy Program Kultury Rozwój Instytucji Artystycznyctó 
4. Narodowy Program Kultury ZnaWi Czasuó 
5. Narodowy Program Kultury Promocja Czytelnictwa i Rozwój SeWtora KsiążWió 

Za realizacje celów operacyjnych wymienionych w NSRK odpowiedzialne są programy operacyjne Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.  PPOO  zzaawwiieerraajjąą  mm..iinn..  szczegółowy plan budżetu przeznaczony na każdy instru-
ment w danym roku budżetowym, rodzaje kwalifikujących się projektów; sposobów ich naboru i wyboru oraz 
wykaz podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie finansowe ujęto w 22 Programact Operacyjnyct 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoó 
  2. PO Promocja twórczości 
  2. PO Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych 
  3. PO Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 
  4. PO Fryderyk Chopin 
  5. PO Rozwój inicjatyw lokalnych 
  6. PO Promocja kultury polskiej za granicą 
  7. PO Promocja czytelnictwa 
  Ś. PO Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
  9. PO Znaki Czasu 
20. PO Patriotyzm jutra 
22. PO Dziedzictwo Kulturowe 

Dla zadań związanych z ochroną nad zabytkami najistotniejsze są przedstawione poniżej programy operacyjnej. 
2. PO Dziedzictwo Kulturowe 
2. PO Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

PROGROM OPEROCYJNY „DZIEDZICTWO KULTUROWE”  

Celem programu jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksowa 
poprawa stanu zabytków, wsparcie działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych. Program obejmuje 
także zabytki z Polska związane, a znajdujące się poza granicami kraju. 
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Priorytet 2.  

„Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” 

Celem programu jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksowa 
poprawa stanu zabytków, wsparcie działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych. Program obejmuje 
także zabytki z Polska związane, a znajdujące się poza granicami kraju. 

Odbiorcami pomocy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą być jednostki samorządu terytorialnego, 
państwowe i samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, wyższe uczelnie artystyczne, 
organizacje pozarządowe, prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w odniesieniu do obiektów przezna-
czonych na cele publiczne. 

W ramach priorytetu można zgłaszać zadania związane z: 
O) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów: 

w tym w szczególności: 
2. rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, 
2. rewaloryzacja i konserwacja zabytków romańskich, 
3. rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy, 
4. konserwacja zabytków ruchomych (niewchodzących w skład zasobów muzealnych), w tym w szczegól-

ności wystroju i historycznego wyposażenia kościołów, 
5. zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych, parków i ogrodów, 
6. rewaloryzacja i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego, 

B) renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, będących zabytkami. 

Priorytet 2. 

„Rozwój instytucji muzealnych” 

Beneficjentami pomocy mogą być jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje 
kultury, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe; 

Dofinansowanie mogą otrzymać zadania polegające na: 
2. zakup dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, 
2. zakup starodruków i archiwaliów, 
3. konserwacja, mikrofilmowanie i digitalizacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbio-

rów filmowych, 
4. popularyzowanie wiedzy o nowych technikach konserwacji zabytków ruchomych poprzez organizowanie 

konferencji, szkoleń i warsztatów, 
5. dofinansowanie wykonania kopii starodruków i inkunabułów, 
6. organizowanie wystaw muzealnych, wraz z drukiem katalogów, 
7. wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea (np. konkursy, warsztaty, lekcje muzealne, 

itp.), 
Ś. organizacja konferencji, seminariów i innych spotkań mających na celu wymianę opinii i doświadczeń z za-

kresu muzealnictwa, archiwistyki i ochrony zabytków oraz dofinansowanie wydawnictw pokonferencyjnych. 

Priorytet 3. 

„Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju” 

Pomoc finansową mogą otrzymać państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki 
wyznaniowe na zadania związane z: 
2. rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znaj-

dujących się poza granicami kraju, 
2. rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy oraz renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii 

za granicą, 
3. dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą polskiego dziedzictwa (w tym badania naukowe, 

kwerendy biblioteczne i archiwalne i inwentaryzacja), 
4. promowanie badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju, 
5. upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza gra-

nicami kraju, 
6. pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Orchiwów Polskich na Zacho-

dzie oraz innym organizacjom i instytucjom polonijnym lub emigracyjnym, prowadzącym działalność w zakre-
sie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. 

Priorytet 4.  

„Ochrona zabytków archeologicznych” 

Wnioskodawcą mogą być jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, 
kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w od-
niesieniu do obiektów przeznaczonych na cele publiczne, podmioty gospodarcze (pomoc de minimis). 
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Rodzaje wspieranych zadań; 
2. inwentaryzacja zabytków archeologicznych, 
2. badania, dokumentowanie, opracowywanie wyników inwestorskich ratowniczych badań zabytków archeolo-

gicznych, 
3. rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele publiczne nieruchomych zabyt-

ków archeologicznych o własnej formie krajobrazowej, 
4. konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych, 
5. zabezpieczenie zabytków archeologicznych przed zagrożeniami naturalnymi, 
6. ochrona zabytków archeologicznych na wypadek eksploracji rabunkowej,  
7. opracowywanie i publikowanie wyników badań archeologicznych, 
Ś. badania zabytków archeologicznych posiadających znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego znajdu-

jących się poza granicami kraju. 

PROGROM OPEROCYJNY „PROMESO MINISTRO KULTURY I DZIEDZICTWO NORODOEGO” 

Celem programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” jest zwiększenie efektywności wyko-
rzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze 
środków europejskich. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to inaczej umowa przyrzeczenia 
o współfinansowaniu projektów realizowanych ze środków europejskich pod warunkiem ich wyboru do realizacji 
przez właściwe organy w ramach fundusz strukturalnych, programów wspólnotowych, środków EFTO oraz in-
nych środków europejskich. 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu publicznego (tzw. „wkładu wła-
snego”) dotyczy w szczególności projektów realizowanych w ramach: 
a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania: 
2.3.2 Regionalna infrastruktura edukacyjna. 
2.4 Rozwój turystyki i kultury. 
2.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
3.2 Obszary wiejskie. 
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. 
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna. 
b) Sektorowego programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju 

obszarów wiejskich, działania: 
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
c). Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 
d) Inicjatywy Wspólnotowe Interreg III, 
e) Programów Wspólnotowych (m.in. Kultura 2000). 

Uprawnieni wnioskodawcy: 
a) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz instytucje filmowe, 
b) jednostki samorządu terytorialnego, 
c) szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne, 
d) Kościoły i związki wyznaniowe, 
e) organizacje pozarządowe. 
 
V. DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wspierane są zadania z zakresu ochrony i opieki na zabyt-
kami zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. Ś73 ze zm.), która zobowiązuje organy administracji publicznej do współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego. 

Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2204). 

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetu województwa na realizację zadań publicznych przez orga-
nizacje pozarządowe, wprowadzono zasady określające procedurę organizowania otwartych konkursów ofert 
poprzedzających przyznanie dotacji oraz zasady rozliczania. (Uchwała Nr 2637/II/2004 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. ze zm. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie wdrażania „Kar-
ty Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na Dolnym Rląsku”). 

Cel 

Wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych województwa dolnośląskiego wraz z udziele-
niem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach: 
– zadania konserwatorsko-renowacyjne, które wymagają dofinansowania z uwagi na konieczność podjęcia 

niezbędnych prac ratowniczych, 
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– renowacja i konserwacja zabytków ruchomych, znajdujących się ma terenie województwa dolnośląskiego, 
– prace konserwatorsko-renowacyjne obiektów nieruchomych, wsparcie których wpływałoby na zakończenie 

całości zadania. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury: 
– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-

go i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. Ś73), 
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznanio-
wych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, 

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
– jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

Finansowanie opieki nad zabytkami przez samorząd województwa dolnośląskiego w latach 2999–2005 

Zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich zostały zrealizowane 
w następującej wysokości. 

 2999 2000 2002 2002 2003 2004 2005 razem 
Liczba zgłoszonych 
wniosków 

26 252 223 237 95 99 Ś2 622 

Liczba udzielonych 
dotacji 

20 30 5Ś 29 34 33 30 224 

Kwota udzielonych 
dotacji 

2 035 000 2 552 277 2 323 000 700 000 720 000 600 000 650 000 6 579 277 

Wartość kosztorysowa 
zgłoszonych prac 

brak da-
nych 

402 227 
627 

407 563 
965 

35 250 
297 

277 002 
797 

220 230 
526 

22 Ś5Ś 
052 

2 254 223 
254 

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego pozwalały na wsparcie określonych w kosztorysach kosztów prac konserwa-
torskich w wysokości zaledwie 0,6% zgłoszonych potrzeb. Rrednia wysokość przyznanych dotacji to 29.372 
złotych. 

Przy takiej jak dotychczas wysokości posiadanych środków, dotacje Urzędu Marszałkowskiego mają głównie 
znaczenie symboliczne zachęcając zdeterminowanych do podjęcia starań o zgromadzenie niezbędnych funduszy 
z innych źródeł lub we własnym zakresie.  

W tej sytuacji można wybrać dwie drogi: 
2. kumulacji środków na wybranych zadaniach; 
2. kontynuowania polityki wspierania jak największej liczby prac małymi kwotami. 

Zaleca się aby przyjąć rozwiązanie drugie, jako przynoszące większe efekty społeczne i wspierające aktywność 
w poszukiwaniu środków. 
 
11. Zadania prosramu opieki nad zabytkami województwa doanooaąskieso 

Wynikające z Programu zadania dla Urzędu Marszałkowskiego lub podległych mu jednostek są zgodne z zapisa-
mi zawartymi w „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku”: działanie 3.3 ochrona dziedzic-
twa kulturowego, działanie 2.2. ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego, rozwój tożsamości regionalnej. 

11.1. Dofinansowanie prad konserwatorskidą i zabezpiedzenia zabytków 

22.2.2. – dofinansowanie prac konserwatorskich na drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; 

opis zadania: 

Zakłada się, że wypracowana formuła dofinansowania nie ulegnie zmianie, nadal będzie to konkurs ofert, który 
skierowany jest do możliwie dużej liczby beneficjentów. Głównym celem jest pobudzenie do działania maksy-
malnej liczby osób prawnych.  

Jako priorytet w przyznawaniu środków w okresie funkcjonowania programu przyjmuje się:  

w zakresie zabytków architektury i budownictwa prace zabezpieczające i remontowe przy obiektach znajdują-
cych się w udokumentowanym złym stanie technicznym, zagrożonych postępującą destrukcją, w pierwsze ko-
lejności budowli drewnianych, następnie pomników historii i proponowanych do uznania za pomniki historii; 

w zakresie dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego konserwacja obiektów o udokumentowanym złym stanie za-
chowania, powstałych do schyłku wieku XVIII, w pierwszej kolejności zabytków sztuki średniowiecznej. 
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22.2.2. – dofinansowanie na drodze konkursu wykonania i funkcjonowania zabezpieczeń przeciwwłamaniowych 
i przeciwpożarowych w obiektach o cennych wystroju i wyposażeniu, a także w budowlach drewnianych; 

opis zadania: 

Zakłada się, że ze względu na duże zagrożenie, potwierdzone wysoką liczbą włamań i kradzieży, należy stwo-
rzyć dodatkową zachętę i pomoc dla tych podmiotów, które posiadają cenne dzieła sztuki i rzemiosła artystycz-
nego. Głównym celem jest zabezpieczenie przeciwwłamanowe zespołów wystroju i wyposażenie oraz przeciw-
pożarowe zabezpieczenie budowli drewnianych. 
 
11.3. Wspieranie rozwoju bazy i siedi muzeaanej w resionie, przede wszystkim w zakresie powstania masazy-
nów muzeaanydą, w tym ardąeoaosidznydą. 

opis zadania: 

Zakłada się, że istniejąca sieć muzeów nie ulegnie w okresie funkcjonowania programu zmianie lub zmiany te 
będą niewielkie. Prowadzone obecnie prace wykopaliskowe to w 90% badania ratownicze. Zgromadzony pod-
czas ich prowadzenia materiał na mocy Ustawy jest własnością Skarbu Państwa. Jego wartość naukowa jest 
różna i w dużym stopniu przypadkowa. Rozproszenie znalezisk lub ich przeniesienie poza region uniemożliwi lub 
co najmniej bardzo utrudni ich naukowe wykorzystanie. Stworzenie magazynów z ośrodkami badawczymi 
w oparciu o wybrane istniejące muzea pozwoli na zachowanie w regionie tej części dziedzictwa, a jednocześnie 
wzmocni regionalną sieć muzealną. Warunkiem udziału Urzędu Marszałkowskiego jest dofinansowanie przed-
sięwzięcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
11.3. Działania szkoaeniowe i promodyjne 

22.3.2. – przeprowadzenie szkoleń i wydanie materiałów instruktażowych dla radnych i urzędników samorzą-
dowych oraz właścicieli i użytkowników zabytków, zawierających informację o sposobie przygotowywania pro-
gramów opieki nad zabytkami oraz o zakresie i możliwościach opieki i ochrony zabytków przez gminy i powiaty; 

opis zadania: 

Zakłada się, że główną przeszkodą w powstawaniu i realizowaniu gminnych programów opieki jest brak wzorów 
oraz doświadczeń w tym zakresie. Głównym celem jest pobudzenie do działania samorządów zarówno w zakre-
sie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obligatoryjnych programów opieki nad 
zabytkami jak i korzystania z możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków, w tym 
z programami rewaloryzacyjnymi. 

22.3.2. – w ramach promowania regionu, wspieranie w drodze konkursu ofert, wydawnictw i publikacji multi-
medialnych o zabytkach regionu, zwłaszcza jako elementu oferty turystycznej; 

opis zadania: 

Istniejąca na rynku księgarskim oferta wydawnicza nadal jest zbyt mała i koncentruje się przede wszystkim na 
zabytkach powszechnie znanych. Zakłada się, że dofinansowanie na drodze konkursu ofert zachęci również 
mniejsze ośrodki do wydania publikacji o swoich zabytkach. Podobnie kształtuje się sytuacja w zakresie publika-
cji multimedialnych. Głównym celem jest pobudzenie do działania maksymalnej liczby osób prawnych, przede 
wszystkim samorządów, stowarzyszeń i fundacji. 

22.3.3. – organizacja i udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa jako corocznej imprezy popularyzującej zabyt-
ki. 

opis zadania: 

Zakłada się, że wypracowana przez Radę Europy formuła Europejskich Dni Dziedzictwa jako imprezy popularnej, 
o masowym charakterze, opartej w zasadzie o działania wolontariuszy, wymaga ze strony Urzędu Marszałkow-
skiego pomocy w zakresie organizacyjnej i promocyjnej. Zadanie to zostanie powierzone jednostce organizacyj-
nej Urzędu Marszałkowskiego lub innej samorządowej i zabezpieczone w corocznych planach finansowych. 
Głównym celem jest pobudzenie do działania maksymalnej liczby osób fizycznych i prawnych oraz udział jak 
największej liczby uczestników mogących odwiedzić jak największą liczbę zabytków. 

22.3.4. – stworzenie nagrody Marszałka Województwa dla najlepszego użytkownika zabytku. 

opis zadania: 

Nagroda przyznawana będzie w drodze konkursu, przez kapitułę działająca na podstawie regulaminu, który zo-
stanie opracowany przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego. 

22.3.5. — rozwinięcie programów nauczania regionalnego dla uczniów szkół stopnia podstawowego i gimna-
zjalnego. 

opis zadania: 

Wypracowanie, wspólnie z Wydziałem Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, założeń pozwalających stwo-
rzyć program edukacji regionalnej o nazwie Znaki Przeszłości – Znaki Czasu. 
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11.4. Parki kuaturowe 

22.4.2. – stworzenie koncepcji sieci parków kulturowych, jako materiału inicjującego dyskusję nad ich utworze-
niem przez lokalne samorządy; 

opis zadania: 

Przygotowanie przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, filia we Wrocławiu, we współpracy 
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego opracowań koncepcyjnych, jako materiału studyjnego dla lokalnych 
samorządów. Utworzenie parku kulturowego jest zależne jedynie od woli lokalnego samorządu. W wielu przy-
padkach brak jednak podstawowych, studyjnych materiałów, które by pozwoliły na podjęcie dyskusji o celowo-
ści stworzenia parku, jest to szczególnie trudne w wypadku gdy park miałby swym zasięgiem objąć obszar kilku 
gmin. Głównym celem jest pobudzenie do działania w tym zakresie samorządów lokalnych. 

22.4.2. – opracowanie przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne studiów określających granice parków kulturo-
wych. 

opis zadania: 

Powołanie parków kulturowych jest stosunkowo nową formą ochrony zabytków. Decyzję w tym zakresie pozo-
stawiono w gestii samorządów, Wojewódzki Konserwator Zabytków ma całą procedurę jedynie opiniować. Sa-
morząd Wojewódzki nie jest wymieniony wśród uczestników tego procesu. Jednak nie wyklucza to przygoto-
wania przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne studiów koncepcyjnych, które mogą stać się inspiracją dla lokal-
nych samorządów. 

Na obszarze województwa dolnośląskiego powołano następujące parki kulturowe: 
– Srebrnogórski Park Kulturowy – obejmujący tereny twierdzy Srebrna Góra 
– Kłodzki Park Kulturowy – obejmujący tereny twierdzy w Kłodzku. 

Trwają prace nad powołaniem parku kulturowego na terenie gminy Mysłakowice pow. jeleniogórski, obejmują-
cego zespół kilku rezydencji i obszarów związanych z nimi funkcjonalnie oraz przestrzennie. 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne przedstawi samorządom lokalnym studyjne propozycje utworzenia następują-
cych parków kulturowych: 
– opactwa cystersów w Henrykowie wraz z otoczeniem; 
– opactwa cystersów w Lubiążu wraz z otoczeniem; 
– opactwa cystersów, zamku i parku zamkowego w Kamieńcu Ząbkowickim; 
– opactwa cystersów w Krzeszowie z okolicznymi wsiami i Chełmskiem Rląskim wraz z kolonią domów tka-

czy; 
– założenia kalwaryjskiego w Wambierzycach; 
– zespołu zamku i parku krajobrazowego w Wałbrzychu-Książu; 
– układu krajobrazowego Bolków – Rwiny z okolicznymi wsiami o zachowanej średniowiecznej strukturze rura-

listycznej; 
– rezydencji położonych nad Kwisą (na odcinku od zamku Czocha do Kliczkowa) oraz nad Bobrem (na odcinku 

od Siedlęcina do Bolesławca) z włączeniem zespołu budowli hydrotechnicznych; 
– zespołu reliktów budowli i urządzeń technicznych związanych z kopalniami węgla kamiennego w Wałbrzychu 

(realizacja idei Otwartego Muzeum Techniki); 
– układu urbanistyczno-ruralistycznego Wierzchowice-Krośnice, enklawy zabudowy z XVIII w., typowej dla 

Wirtembergii; 
– regionu najbardziej intensywnego występowania zabudowy przysłupowo-zrębowej w południowo-zachodniej 

części województwa. 
 
11.5. Tematydzne szaaki turystydzne 

22.5.2. – sieci tematycznych rowerowych, pieszych, wodnych i samochodowych szlaków turystycznych uzu-
pełniających obecną strukturę; 

opis zadania: 

Przygotowanie przez interdyscyplinarny zespół ekspertów koordynowany przez Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego opracowań koncepcyjnych, jako materiału studyjnego dla lokalnych samorządów. Wynikające z programu 
rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego spostrzeżenia mówią o dużej atrakcyjności turystycznej regionu. 
Prowadzone działania promocyjne mają na celu zachęcenie do pobytu w województwie dolnośląskim znacznie 
większej niż obecna liczby turystów. Należy zatem poszerzyć istniejącą ofertę również w tym zakresie. Zakłada 
się, że stworzenie proponowanych szlaków tematycznych doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności turystycz-
nej regionu. Głównym celem jest dyslokacja ruchu turystycznego i pobudzenie do działań związanych z jego 
obsługą, również poprzez renowację i udostępnianie zabytków, maksymalnej liczby osób prawnych. Zapropo-
nowane do rozbudowania lub utworzenia szlaki turystyczne w większości odpowiadają propozycjom zawartym 
w Programie rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego. 
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Postuluje się, aby Urząd Marszałkowski powołał interdyscyplinarny zespół ekspertów w celu przystąpienia do 
prac koncepcyjnych nad następującymi rowerowymi i samochodowymi szlakami turystycznymi: 
– Via Regia (dawny główny szlak kupiecki z Rusi do Europy Rrodkowej, zwany również Wysoką Drogą), jako 

przedłużenie istniejącego już w Niemczech szlaku turystycznego od Görlitz/Zgorzelec przez Lubań, Nowogro-
dziec, Bolesławiec, Chojnów, Legnicę, Rrodę Rląską, Wrocław, Oławę do Brzegu i dalej w kierunku wschod-
nim przez Opole, Kraków, Lwów do Kijowa; 

– rozbudowa szlaku Rwiętego Jakuba, inicjatywy mającej na celu przedłużenie europejskiej drogi pielgrzymko-
wej do Santiago de Compostela w kierunku wschodnim; 

– szlak architektury drewnianej, który powinien być jednym z elementów ogólnopolskiej sieci szlaków poświę-
conych tej tematyce (obejmujący kościoły Pokoju w Jaworze i Rwidnicy, kościół Wang w Karpaczu, inne 
drewniane świątynie i najcenniejsze przykłady architektury i budownictwa drewnianego zarówno ludowego); 

– szlak fortyfikacji nowożytnych i najnowszych (dzieła obronne powstałe od wieku XVII do zakończenia II woj-
ny światowej) obejmujący nowożytne twierdze w Kłodzku, Srebrnej Górze, Rwidnicy, Głogowie, podziemne 
fabryki zbrojeniowe i nowoczesne fortyfikacje Linii Odry; 

– szlak pereł architektury dolnośląskiej, obejmujący najcenniejsze pod względem artystycznym i dostępne dla 
zwiedzających budowle regionu; 

– ożywienia dolnośląskiego odcinka krajowego szlaku Fryderyka Chopina, formalnie powołanego przez Ministra 
Kultury, jednak faktycznie nieistniejącego jako produkt turystyczny. 

– szlak „Rladem karkonowskich hut szkła", który powinien obejmować czeską i polską stronę Kakronoszy: 
Harrahov, Jakuszyce-Orle, Szklarska Poręba, Chromiec, Piechowice (koncepcja szlaku była częśćiowo przy-
gotowana przez nieżyjącytch już niestety: Mieczysława Buczyńskiego i Marka Wikorejczyka), 

– szlak „Rląskie Eldorado", obejmowałby miejscowości związane ze śląskimi ośrodkami wydobycia złota, tj.: 
Lwówek Rląski, Złotoryja, Mikołajowice, okolice Jeleniej Góry (Szklarska Poręba, Karpacz, Dziwiszów), Złoty 
Stok, Głuchołazy, 

– szlak Hauptmannów, obejmujący miejscowości związane z braćmi Carlem i Gerhartem Hauptmannami na 
terenie niemieckim i polskim: Hidensee, Erkner (pod Berlinem), Jakuszyce Orle, Szklarska Poręba, Jelenia Gó-
ra-Jagniątków, Bolków, Szczawno Zdrój, Wrocław, 

– szlak Via Sacra, obejmujący miejscowości w Saksonii, Czechach i Polsce, m.in.: Jelenia Góra, Krzeszów, 
Jawor. 

– rozwinięcie istniejącego Szlaku Papieskiego: Kudowa Zdrój, Czermna , Błędne Skały, Karłów, Szczeliniec, 
Radków,  Wambierzyce.  

Wskazane do rozbudowania lub utworzenia szlaki turystyczne w większości odpowiadają propozycjom zawar-
tym w „Programie rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego”. Preferowane w tym zakresie powinny być 
tereny wokół większych ośrodków miejskich, ze względu na policentryczny charakter sieci osadniczej woje-
wództwa i szlaki przeznaczone dla turystyki kolarskiej, tworzące łączące je pasma komunikacyjne. 
 
11.6. Pomniki ąistorii  

22.6.2. – wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie za pomniki historii: 
6.2.2. kościołów Pokoju w Jaworze i Rwidnicy, 
6.2.2. opactwa cystersów w Lubiążu, 
6.2.3. opactwa cystersów w Henrykowie, 
6.2.4. opactwa cystersek w Trzebnicy, 
6.2.5. kościoła Wang w Karpaczu Górnym, 
6.2.6. papierni w Dusznikach Zdroju, 
6.2.7. zespołu zamku i parku krajobrazowego w Wałbrzychu-Książu, 
6.2.Ś. zespół kalwaryjski w Wambierzycach (po utworzeniu parku kulturowego). 

opis zadania: 

Zakłada się również, że w przyszłości fakt uznania przez prezydenta Rzeczypospolitej zabytku za pomniki historii 
będzie miał coraz większe znaczenie, również finansowe. Ponieważ należy się spodziewać ograniczenia ogólnej 
liczby obiektów uznanych w Polsce za pomniki historii, jak najszybsze przygotowanie odpowiednich wniosków 
leży przede wszystkim w interesie władz samorządowych regionu. Głównym celem jest wprowadzenie na listę 
jak największej liczby najcenniejszych w skali kraju zabytków z terenu województwa dolnośląskiego. Propono-
wana lista ustala priorytety, lecz nie ma charakteru zamkniętego. Lokalne inicjatywy owocujące przygotowa-
niem odpowiedniej dokumentacji ze środków własnych samorządów lokalnych mogą jedynie zwiększyć szansę 
na jej poszerzenie. Uznanie za pomniki historii jest warunkiem koniecznym starań o wpis na Listę Rwiatowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
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11.7. Parki Krajobrazowe — odąrona dziedzidtwa przeszłoodi 

22.7.2. – uwzględnianie w planach ochrony zagadnień związanych z ochroną zabytków. 

opis zadania: 

Ze względu na głównie będącą wynikiem działań człowieka fizjografię krajobrazu Dolnego Rląska należy zwrócić 
uwagę na to, aby w funkcjonujących Parkach Krajobrazowych zagadnienia związane z ochroną zabytków i kra-
jobrazu kulturowego były na równi ważne przy opracowywaniu planów ochrony, jak związane z ochroną walo-
rów przyrodniczych. 

Szczególnie istotne jest to w wypadku Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz Rlężańskiego Parku Krajobrazowe-
go, gdzie wartości kulturowe przeważają nad przyrodniczymi. 

W obu tych wypadkach należy uznać za podstawową zasadę postępowania niewyznaczanie pod zabudowę 
nowych obszarów, nawet rekreacyjno-letniskową, oraz niepowiększanie terenów już zabudowanych. Dopusz-
czalne jest jedynie wprowadzanie zabudowy uzupełniającej istniejącą strukturę w miejscach, formie i w zakresie, 
który potwierdzony jest archiwalnymi materiałami kartograficznymi i analizami architektoniczno-krajobrazowymi. 
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UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie okreoaenia warunków dzhodioweso aub dałkowiteso zwaaniania 
rodzidów  i  opiekunów  prawnydą  z  opłat  za  pobyt  dziedka  aub  osoby 
pełnoaetniej w paadówde  opiekuńdzo-wydąowawdzej  oraz w młodzieżowym 

oorodku sodjoterapii 

 Na podstawie art. 22 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 299Ś r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 z późn. 
zm.), art. Ś2 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  oraz  § 66  ust. Ś  rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłat-
ności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 
(Dz. U. Nr 52, poz. 467 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 2 

2. Ustala się następujące zasady częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów 
prawnych z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii: 
a. Jeżeli dochód rodzica bądź opiekuna prawnego 

lub dochód rodziny, z którą ten rodzic bądź 
opiekun prawny prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe, nie przekradza aub jest równy 
dochodowi ustalonemu na podstawie art. Ś ust. 
2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 22 marca 
2004 r., to rodzic ten bądź opiekun jest dałko-
widie zwoaniony z odpłatnoodi za pobyt dziecka 
lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej. 

b. Jeżeli dochód rodzica bądź opiekuna prawnego 
lub dochód rodziny, z którą ten rodzic bądź 
opiekun prawny prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe, wynosi od 101–150% dochodu 
ustalonego na podstawie art. Ś ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 22 marca 2004 r.,  
to rodzic ten bądź opiekun ponosi 35% opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 

c. Jeżeli dochód rodzica bądź opiekuna prawnego 
lub dochód rodziny, z którą ten rodzic bądź 
opiekun prawny prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe wynosi od 151–300% dochodu 
ustalonego na podstawie art. Ś ust. 2 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 22 marca 2004 r., 
to rodzic ten bądź opiekun ponosi 50% opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo- wychowawczej. 

d. Jeżeli dochód rodzica bądź opiekuna prawnego 
lub dochód rodziny, z którą ten rodzic bądź 
opiekun prawny prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe wynosi od 300–350% dochodu 
ustalonego na podstawie art. Ś ust. 2 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 22 marca 2004 r., 
to rodzic ten bądź opiekun ponosi 75% opłaty za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo- wychowawczej. 
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e. Jeżeli dochód rodzica bądź opiekuna prawnego 
lub dochód rodziny, z którą ten rodzic bądź 
opiekun prawny prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe wynosi powyżej 351% dochodu 
ustalonego na podstawie art. Ś ust. 2 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 22 marca 2004 r., 
to rodzic ten bądź opiekun ponosi 100% opłaty 
za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieza-
leżnie od posiadanego dochodu rodziny, na wniosek 
rodzica bądź opiekuna prawnego można całkowicie 
lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności, na 
okres nie dłuższy niż jeden rok, ze względu na na-
stępujące okoliczności: 
a. Istotne, dodatkowe obciążenie budżetu rodziny 

wynikające z długotrwałej choroby, niepełno-
sprawności wymagającej stałej opieki osób dru-
gich, klęski żywiołowej lub innych zdarzeń loso-
wych. 

b. Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka 
rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
leczniczo-rehabilitacyjnej, itp. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Staroście  Kłodz-
kiemu. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVIII/2Ś7/2000 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie 
zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodzi-
ców i opiekunów prawnych dziecka z opłat za pobyt 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 WICEPRZEWODNICZOCY RODY 

 RYSZARD POMYKAŁA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 2Ś września 2006 r. 

w sprawie zaaidzenia drós w sranidadą administradyjnydą miasta Śdinawa, 
rejon uaidy Kaasztornej do drós katesorii sminnydą 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592, 
zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55Ś, Nr 223, poz. 
9Ś4, Nr 253, poz. 2272, Nr 224, poz. 2Ś06, z 2003 r. Dz. U. Nr Ś0, poz. 
727, Nr 262, poz. 256Ś, z 2004 r. Nr 202, poz. 2055, Nr 226, poz. 2203, 
Nr 267, poz. 2759, z 2005 r. Nr 272, poz. 2442, Nr 275, poz. 2457, z 
2006 r. Dz. U. Nr 27, poz. 22Ś) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 
29Ś5 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
20Ś6, zmiany z 2005 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 263, poz. 2362, Nr 
272, poz. 2440, Nr 263, poz. 2364, Nr 269, poz. 2420, Nr272, poz. 2442) 
Rada Miejska w Rcinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na terenie 
miasta Rcinawy drogi wymienione w załączniku nr 
2 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg dróg gminnych wymienio-
nych w ust.2 określają mapki stanowiące załączniki 
do niniejszej uchwały od nr 2 do nr 7. 

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZOCY RODY 

 ANDRZEJ SIKORSKI 
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Załądznik nr 1 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 4 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 5 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 6 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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Załądznik nr 7 do udąwały Rady 
Miejskiej w Śdinawie z dnia 
38 wrzeonia 3006 r. (poz. 3771) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 października 2006 r. 

w  sprawie  okreoaenia  szdzesółowydą  zasad  i  trybu  udzieaania  uas 
w spładaniu naaeżnoodi pienihżnydą, do którydą nie stosuje sih przepisów 
ustawy  –  Ordynadja   podatkowa,   przypadajądydą   Gminie   Miejskiej 
Dzierżoniów   aub  jej  jednostkom  orsanizadyjnym  oraz  wskazania  orsanu 

do teso uprawnioneso 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 z późn. 
zm.), art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 2 

Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej 
jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wska-
zuje organy do tego uprawnione. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
2) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to 

kwotę główną, odsetki za zwłokę, koszty, według 
stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku, 

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

3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miejską 
Dzierżoniów oraz jej jednostki organizacyjne, w tym 
Urząd Miasta Dzierżoniowa, 

4) organie uprawnionym – rozumie się przez to organ 
wymieniony w § 9 uchwały, 

5) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawie-
rający wszystkie dokumenty niezbędne do meryto-
rycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 3 

2. Umarzanie należności pieniężnych może nastąpić: 
2) z urzędu, 
2) na pisemny wniosek dłużnika. 

2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności pie-
niężnych może nastąpić na pisemny wniosek dłuż-
nika. 

§ 4 

2. Umarzanie należności, o których mowa w § 3, na-
stępuje w formie: 
2) zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa, odnośnie 

należności przypadających Gminie Miejskiej 
Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzierżoniowa, 

2) jednostronnego oświadczenia woli kierownika 
jednostki organizacyjnej złożonego na piśmie, 
odnośnie należności przypadającej danej jedno-
stce organizacyjnej. 

2. Odroczenie lub rozkładanie na raty należności, 
o których mowa w § 3, następuje w formie umowy 
zawartej: 
2) pomiędzy dłużnikiem a Burmistrzem Dzierżonio-

wa odnośnie należności przypadających Gminie 
Miejskiej Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzier-
żoniowa, 

2) dłużnikiem a kierownikiem jednostki organizacyj-
nej. 

3. Odmowa udzielenia ulg w postaci umorzenia, odro-
czenia, rozkładania na raty należności pieniężnych  
następuje w formie: 
2) zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa odnośnie 

należności przypadających Gminie Miejskiej 
Dzierżoniów i Urzędowi Miasta Dzierżoniowa, 

2) jednostronnego oświadczenia woli kierownika 
jednostki organizacyjnej złożonego na piśmie od-
nośnie należności przypadających danej jednost-
ce organizacyjnej. 

§ 5 

2. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości 
lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnio-
nych ważnym interesem dłużnika lub interesem pu-
blicznym, w szczególności gdy: 
2) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego 

zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego 
siedziby, 

2) postępowanie egzekucyjne okazało się bezsku-
teczne, 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty 
procesowe i egzekucyjne związane z dochodze-
niem i egzekucją należności byłyby równe albo 
wyższe od kwoty tej należności lub należność 
okazałaby się nieściągalna, 

4) nie ściągnięto należności w toku postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego, 

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż-
nika lub umorzył postępowanie upadłościowe, 

6) dłużnik – osoba fizyczna, 
a) zmarł: 

– nie pozostawiając spadkobierców odpo-
wiedzialnych za zobowiązanie, a nie moż-
na ściągnąć należności z masy spadkowej, 

– pozostawił ruchomości niepodlegające eg-
zekucji na podstawie odrębnych przepisów 
albo nie pozostawił żadnego majątku, lub 
pozostawił przedmioty codziennego użyt-
ku domowego, których łączna wartość nie 
przekracza kwoty stanowiącej trzykrot-
ność przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w roku poprzedzającym umorzenie, 
ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” do celów naliczania odpi-
su na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych, 
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b) nie jest w stanie uiścić należności ze względu 
na wysokość dochodów oraz zagrożenie 
w przypadku spłaty dla egzystencji dłużnika 
i osób będących na jego utrzymaniu wywoła-
ne sytuacją rodzinną i/lub majątkową, 
w szczególności: 
– bezrobociem, 
– niepełnosprawnością, 
– długotrwałą chorobą dłużnika lub członka 

jego rodziny, 
– sieroctwem, 
– potrzebą ochrony macierzyństwa, 
– alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie 

są małoletnie dzieci, 
– klęską żywiołową lub ekologiczną, 

7) dłużnik – osoba prawna, został wykreślony 
z właściwego rejestru osób prawnych, przy jed-
noczesnym braku majątku, z którego można 
przeprowadzić egzekucję, a odpowiedzialność 
z tytułu należności nie przechodzi na mocy pra-
wa na osoby trzecie, 

Ś) należność pieniężna jest mniejsza lub równa 
trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego 
od pozwu w postępowaniu zwykłym. 

§ 6 

Umarzanie należności Gminy o charakterze cywilno-
prawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego 
zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wte-
dy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zacho-
dzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

§ 7 

2. Na pisemny wniosek, w przypadkach uzasadnio-
nych ważnym interesem dłużnika, w tym okolicz-
nościami wskazanymi w § 5 ust. 2 pkt 6 lit b, lub 
interesem publicznym spłata należności pieniężnych 
może być odroczona lub rozłożona na raty. 

2. Jeżeli dłużnik: 
2) nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym 

terminie – należność pieniężna staje się natych-
miast wymagalna wraz z odsetkami należnymi 
od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty, 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona na-
leżność pieniężna staje się natychmiast wyma-
galna wraz z odsetkami należnymi od dnia po-
wstania zadłużenia do dnia zapłaty. 

§ Ś 

Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spła-
ty należności pieniężnych uprawnieni są: 
2) Burmistrz Dzierżoniowa bez względu na wysokość 

kwoty należności pieniężnych, 
2) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej 

Dzierżoniów, jeżeli kwota należności pieniężnych 
nie przekracza 50.000,00 zł. 

§ 9 

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty spłaty należności pieniężnych przypadających 
Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom or-
ganizacyjnym wraz z dokumentami na jego popar-
cie, dłużnik składa wierzycielowi. 

2. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku 
w zakresie jego kompletności. 

3. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 
2) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia 

przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, 
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej 

dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytu-
acji ekonomicznej dłużnika będącego osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiada-
jącą osobowości prawnej. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione doku-
menty są niewystarczające, tzn. na podstawie któ-
rych nie można ustalić istnienia lub nieistnienia 
przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, 
organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupeł-
nienia. 

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyzna-
czonym terminie powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. 

§ 20 

Należności pieniężne będące przedmiotem umorzenia, 
odroczenia lub rozłożenia na raty stają się natychmiast 
wymagalne w przypadku, gdy: 
2) zostanie ustalone, że: 

a) dowody, na podstawie których organ uprawnio-
ny umorzył, odroczył lub rozłożył na raty spłaty 
należności pieniężnych w całości lub w części, 
okazały się fałszywe, 

b) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co 
do okoliczności uzasadniających złożenie 
oświadczenia woli określonej treści. 

§ 22 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawia-
ją Burmistrzowi Dzierżoniowa sprawozdania doty-
czące zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym 
niniejszą uchwałą. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, są spo-
rządzane według stanu na dzień 32 grudnia każde-
go roku kalendarzowego, w terminie do 25 lutego 
następnego roku, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 22 

Traci moc uchwała nr XXV/266/04 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek orga-
nizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do któ-
rych nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 23 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 HENRYK SMOLNY 
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3773 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie okreoaenia aidzby przeznadzonydą do wydania w 3007 r. 
nowydą aidendji na wykonywanie transportu drosoweso taksówką 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 
Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. 
Nr 242, poz. 2592 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2002 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 20ŚŚ z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 2 

W 2007 r. ustala się limit w ilości 20 nowych licencji 
przeznaczonych do wydania na wykonywanie trans-
portu drogowego taksówką. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2007 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 HENRYK SMOLNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3774 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 października 2006 r. 

zmieniająda   udąwałh  w  sprawie  orsanizadji  i  szdzesółowydą   zasad 
ponoszenia  odpłatnoodi  za  pobyt   w  oorodkadą  wspardia  prowadzonydą 

przez Gminh Miejską Dzierżoniów w 3005 i 3006 roku 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 2 i 5 ustawy z 22 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 2 

W uchwale nr XLVIII/322/05 Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa z dnia 20 października 2005 r. w sprawie orga-
nizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez 
Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i 2006 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
2) zmienia się tytuł uchwały poprzez dodanie po cy-

frze „2006” wyrazów „oraz w latach następnych”,  
2) zmienia się treść załącznika, o którym mowa w § 2 

ust. 2 i § 3 ust. 3 do uchwały. „Tabela odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych 
przez Gminę Miejską Dzierżoniów” stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 HENRYK SMOLNY 
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Załądznik do udąwały Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa z dnia 33 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3774) 

 
TABELA 

odpłatnoodi za pobyt w oorodkadą wspardia prowadzonydą przez Gminh Miejską Dzierżoniów 
 

Dochód netto 
osoby samotnej 

Odpłatność 
w złotych 

Dochód netto 
na osobę w rodzinie 

Odpłatność 
w złotych 

do 200% 
kryterium dochodowego 

0,00 do 200% 
kryterium dochodowego 

0,00 

200,02 – 240% 5,00 200,02 – 270% 20,00 
240,02 – 2Ś0% 20,00 270,02 – 240% 25,00 
2Ś0,02 – 220% 25,00 240,02 – 270% 20,00 

220,02%  i więcej 20,00 270,02 – 320% 25,00 
  320,02%  i więcej 30,00 

 
 

3775 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie udzieaania przez Gminh Miejską Dzierżoniów pomody resionaanej 
na wspieranie  nowydą  inwestydji  aub  na  tworzenie  nowydą miejsd prady 

związanydą z nową inwestydją 

 Na podstawie art. 2Ś ust 2 pkt Ś ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 2992 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. Ś44 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 2 

Uchwala się zasady udzielania pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miej-
skiej Dzierżoniów. 

§ 2 

Pomoc regionalna jest to pomoc publiczna, do której 
mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie no-
wych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 242, 
poz. 2027). 

§ 3 

Pomoc regionalna w formie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
może być udzielona na wspieranie nowych inwestycji 
lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją. 

§ 4 

Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej przez Gminę 
Miejską Dzierżoniów jest: 
2) dokonanie przez przedsiębiorcę zgłoszenia do Gmi-

ny Miejskiej Dzierżoniów przed rozpoczęciem reali-
zacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy 
regionalnej, 

2) zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
w ciągu 2 lat od daty złożenia wniosku. 

§ 5 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 2, ma formę 
pisemnego wniosku złożonego w Urzędzie Miasta 
w Dzierżoniowie. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 6 

Zwolnienie, o którym mowa w § 3, obowiązuje do 
2Ś maja 2027 roku. 

§ 7 

Uchwała obowiązuje do dnia 32 grudnia 2006 roku. 

§ Ś 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 HENRYK SMOLNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Strzeaińskiemu Oorodkowi Kuatury 
w Strzeainie 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 z późn. zm.), 
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 2992 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 223 
z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 

Statut 
Strzeaińskieso Oorodka Kuatury w Strzeaini 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia osóane 

§ 2 

2. Strzeliński Ośrodek Kultury jest gminną instytucją 
kultury, a jej organizatorem Gmina Strzelin. 

2. Siedziba Strzelińskiego Ośrodka Kultury mieści się 
w Strzelinie, a terenem działania jest miasto Strze-
lin i obszar gminy. 

§ 2 

Strzeliński Ośrodek Kultury działa na podstawie: 
2. Ustawy z dnia 25 października 2992 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
Nr 220, poz. 722). 

2. Uchwały nr XXI/269/2000 Rady Miejskiej Strzelina 
z dnia 24 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji jed-
nostki budżetowej pn. „Strzeliński Ośrodek Kultury” 
i utworzenia instytucji kultury pn. „Strzeliński 
Ośrodek Kultury”. 

3. Na podstawie postanowień niniejszego statutu. 

§ 3 

Strzeliński Ośrodek Kultury jest instytucją kultury po-
siadającą osobowość prawną, prowadzącą samodziel-
ną gospodarkę finansową i gospodarującą przydzieloną 
częścią mienia komunalnego. 

§ 4 

2. Strzeliński Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę 
finansową i rozlicza się z budżetem gminy za po-
średnictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie. 

2. Strzeliński Ośrodek Kultury wpisany jest do Reje-
stru Instytucji Kultury Gminy pod nr 2 prowadzone-
go przez organizatora. 

§ 5 

Strukturę organizacyjną Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
tworzą: 
– dom kultury, 
– świetlice wiejskie. 

R o z d z i a ł  II 

Ceae i formy działania Strzeaińskieso Oorodka Kuatury 

§ 6 

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie 
potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa po-
przez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin 
kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. 

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 
– realizowanie zadań w zakresie edukacji kultural-

nej społeczeństwa, 
– podejmowanie działań służących tworzeniu wa-

runków dla rozwoju kultury i amatorskiej twór-
czości artystycznej oraz zainteresowań wiedzą 
i sztuką, 

– współdziałanie w upowszechnianiu kultury 
i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzy-
szeniami o podobnych celach, 

– tworzenie i upowszechnianie scenicznych pro-
gramów artystycznych, 

– tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, 
ochronę i udostępnianie dóbr kultury, 

– tworzenie warunków do rozwoju kultury ludo-
wej, 

– realizację programu edukacji kulturalnej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej, 

– prowadzenie impresariatu artystycznego. 

§ 7 

Ośrodek realizuje swoje zdania w oparciu o: 
– własne zespoły artystyczne, zatrudniane na pod-

stawie umów o pracę, zlecenia lub o dzieło, 
– prowadzone amatorskie zespoły rozrywkowe i wi-

dowiskowe, 
– umowy zawierane z zespołami, 
– innych instytucji artystycznych i podmiotów orga-

nizacyjnych, 
– osób prawnych i fizycznych posiadających upraw-

nienia do prowadzenia działalności artystyczno-
rozrywkowej. 

§ Ś 

2. Ośrodek utrzymuje kontakty i współpracuje z inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną 
o podobnych celach w kraju i za granicą. 
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2. Na podstawie odrębnych przepisów Ośrodek może 
wchodzić w stosunki umowne z kontrahentami za-
granicznymi w przedmiocie wykonywania działań 
artystycznych w Polsce przez artystów i zespoły 
zagraniczne oraz za granicą przez artystów i zespo-
ły polskie. 

§ 9 

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą 
zbieżną z zadaniami statutowymi na podstawie sto-
sownych przepisów prawa. 

2. Rrodki uzyskane z tej działalności mogą być prze-
znaczone wyłącznie na cele statutowe.  

Świetaide wiejskie 

§ 20 

Podstawowym celem działalności świetlic wiejskich 
jest organizacja działalności kulturalnej w tych środo-
wiskach, kultywowanie tradycji ludowej kultury oraz 
tworzenie warunków do prowadzenia szeroko rozu-
mianej twórczości ludowej. 
Działania te będą szczegółowo programowane w co-
rocznych planach domu kultury. 
Ośrodek Kultury może podejmować inne działania wy-
nikające z potrzeb środowiska, jak również założeń 
ogólnokrajowej polityki kulturalnej. 

R o z d z i a ł  III 

Orsany zarządzająde i doraddze Oorodka 

§ 22 

2. Ośrodkiem zarządza dyrektor, powoływany i odwo-
ływany przez organizatora zgodnie z ustawą, 
o której mowa w § 2 ust. 2. 

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy 
głównego księgowego. 

3. Głównego księgowego zatrudnia dyrektor. 
4. Główny księgowy działa w ramach udzielonych 

jemu przez dyrektora umocowań i ponosi przed nim 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

5. Dyrektor powołuje organ doradczy – Radę Orty-
styczno-Programową. Rada składa się z przedsta-
wicieli różnych środowisk miasta i gminy Strzelin 
oraz organizatora w liczbie do 20 osób. Kadencja 
Rady trwa 2 rok kalendarzowy. 

R o z d z i a ł  IV 

Mienie i finanse Oorodka 

§ 22 

2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie swoim mieniem 
oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
w ramach posiadanych środków, kierując się zasa-
dami efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej 
Ośrodka stanowi roczny plan działalności instytucji, 
obejmujący przychody i rozchody oraz stan środ-
ków obrotowych i rozliczenia z budżetem, stosow-
nie do brzmienia ustawy, o której mowa w § 2 
ust. 2. 

3. Roczny plan działalności Ośrodka zatwierdza dyrek-
tor Strzelińskiego Ośrodka Kultury, stosownie do 
brzmienia ustawy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

§ 23 

2. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności statu-
towej oraz swoje zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów. 

2. Przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane 
w prowadzonej działalności, w szczególności: 
– ze środków przekazanych przez Urząd Miasta 

i Gminy w Strzelinie, będących wynikiem kalku-
lacji wpływów i wydatków Ośrodka, 

– ze środków uzyskanych z własnej działalności, 
– ze środków uzyskanych w formie spadków, za-

pisów i darowizn, 
– z innych źródeł. 

§ 24 

Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad okre-
ślonych w odrębnych przepisach o rachunkowości. 

R o z d z i a ł  V 

Postanowienia końdowe 

§ 25 

Wszelkie zmiany w statucie wymagają trybu określo-
nego dla jego nadania. 

§ 26 

Traci moc uchwała nr XXII/2Ś3/00 Rady Miejskiej 
Strzelina z dnia 2Ś grudnia 2000 r. w sprawie nadania 
statutu Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury w Strzelinie. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 2Ś 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 24 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 JERZY PUT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie miejsdoweso paanu zasospodarowania przestrzenneso obszaru 
zabudowy     produkdyjno-usłusowej     położoneso     przy    uaidy    Ciernie 

w Swiebodzidadą 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr Ś0, poz. 727 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLVII/366/05 Rady Miejskiej 
w Rwiebodzicach z dnia 2Ś października 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rwiebodzice, 
Rada Miejska w Rwiebodzicach uchwala. co następuje: 

 
 

§ 2 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  zabudowy   produkcyjno- 
-usługowej położonego przy ulicy Ciernie w Rwie-
bodzicach. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 2:2000 sta-
nowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Rysunek pla-
nu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-
łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte 
w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objhtym paanem obowiązują ustaaenia 
dotydząde przeznadzenia i zasospodarowania tere-
nu wydzieaoneso ainiami rozsranidzajądymi i ozna-
dzoneso na rysunku paanu symboaem:  
P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.  

3. Ustaaenia w zakresie odąrony i kształtowania ładu 
przestrzenneso:  
2) Na terenie projektowanej zabudowy produkcyj-

no-usługowej ustala się realizację obiektów 
usługowych, produkcyjnych i magazynowych. 
Możliwa jest również lokalizacja obiektów go-
spodarczych związanych funkcjonalnie z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu oraz urzą-
dzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiek-
tów małej architektury, zieleni towarzyszącej 
i izolacyjnej oraz ogrodzeń.  

2) Projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować środowisko natural-
ne, zaleca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej.  

3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu.  

3. Zasady odąrony orodowiska, przyrody i krajobrazu 
kuaturoweso.  
2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń.  

2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej. 

3) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi.  

4) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

4. Zasady odąrony dziedzidtwa kuaturoweso i zabyt-
ków oraz dóbr kuatury współdzesnej.  
W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, 
występowania stanowiska archeologicznego, kon-
tynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest 
od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków, którą należy uzyskać na piśmie.  

5. Wymasania wynikająde z potrzeb kształtowania 
przestrzeni pubaidznydą.  
2) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze ob-

jętym planem takich elementów zagospodaro-
wania, które swą wielkością, formą lub kolory-
styką powodują dysonans z otoczeniem.  

2) Na obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej 
i na terenach komunikacji obsługującej zabudo-
wę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wych wolno stojących niezwiązanych z prowa-
dzoną działalnością, zarówno na terenie działki, 
jak i w przyległym pasie drogowym.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zasospodarowania terenu.  
2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem P/U obowiązują następujące ustalenia:  
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a) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na 
rysunku planu,  

b) w zagospodarowaniu działki należy przewi-
dzieć co najmniej 25% powierzchni pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne,  

c) powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 65% powierzchni terenu,  

d) wysokość projektowanej zabudowy nie mo-
że przekraczać dwóch kondygnacji lub 
20 m, 

e) w zagospodarowaniu działki należy zapew-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych 
i przebywających czasowo. Wprowadza się 
zakaz realizacji miejsc postojowych w ciągu 
ulicznym. 

  7. Granide i sposoby zasospodarowania terenów aub 
obiektów podaesajądydą odąronie.  
Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody.  

  8. Szdzesółowe zasady i warunki sdaaania i podziału 
nierudąomoodi objhtydą paanem. 
W obszarze objętym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala się realizację jednego zada-
nia inwestycyjnego.  

  9. Szdzesóane warunki zasospodarowania terenów 
oraz osranidzenia w idą użytkowaniu.  
Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalno-
ści gospodarczej nie mogą wykraczać poza grani-
ce terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny.  

10. Zasady modernizadji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikadji i infrastruktury tedąnidznej.  
2) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącą ulicą Ciernie.  

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:  
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo-

dociągowej,  
b) odprowadzanie ścieków docelowo do syste-

mu kanalizacji miejskiej, w okresie przejścio-
wym możliwe rozwiązania lokalne,  

c) odprowadzanie wód opadowych do gruntu na 
terenie działki,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci.  

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w 2, teren pozostaje w dotychczaso-
wym użytkowaniu.  

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rwiebodzice.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
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Załądznik nr 1 do udąwały Rady 
Miejskiej w Świebodzidadą z dnia 
36 października 3006 r. (poz. 3777) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Miejskiej w Świebodzidadą z dnia 
36 października 3006 r. (poz. 3777) 

 
 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji, zapisanych w palnie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 

1. Rozstrzysniedie o sposobie rozpatrzenia uwas do projektu paanu zasospodarowania przestrzen-
neso obszaru zabudowy produkdyjno-usłusowej położoneso przy uaidy Ciernie w Świebodzi-
dadą.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak rów-
nież w trakcie dyskusji publicznej.  

3. Rozstrzysnihdie o sposobie reaaizadji, zapisanydą w paanie, inwestydji z zakresu infrastruktury 
tedąnidznej naaeżądydą do zadań własnydą sminy oraz zasadadą idą finansowania.  

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy produkcyjno-usługo-
wej położonego przy ulicy Ciernie w Rwiebodzicach  

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-
ków i wpływów.  

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  

 
 
 

3778 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie miejsdoweso paanu zasospodarowania przestrzenneso obszaru 
zabudowy   mieszkaniowej   wieaorodzinnej   położoneso   przy   uaidy   Ofiar 

Oowihdimskidą w Świebodzidadą 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr Ś0, poz. 727 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIX/37Ś/05 Rady Miejskiej 
w Rwiebodzicach z dnia 25 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rwiebodzice, 
Rada Miejska w Rwiebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej położonego przy ulicy Ofiar Oświę-
cimskich w Rwiebodzicach.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 2:2000 sta-
nowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Rysunek pla-
nu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-
łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte 
w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.  

§ 2 

1. W obszarze objhtym paanem obowiązują ustaaenia 
dotydząde przeznadzenia i zasospodarowania tere-
nu wydzieaoneso ainiami rozsranidzajądymi i ozna-
dzoneso na rysunku paanu symboaem:  

MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej.  

3. Ustaaenia w zakresie odąrony i kształtowania ładu 
przestrzenneso:  
2) Ustala się adaptację istniejącego budynku na ce-

le mieszkaniowe. Możliwa jest modernizacja 
i przebudowa istniejącego budynku pod warun-
kiem zachowania obecnej formy budynku, 
a w szczególności jego wysokości oraz istnieją-
cej linii zabudowy.  
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2) Ustala się możliwość zachowania istniejących 
budynków gospodarczych z możliwością ich 
przebudowy i rozbudowy.  

3) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej.  

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu.  

5) Usługi mogą być realizowane jako wbudowane 
nieprzekraczające 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego. 

3. Zasady odąrony orodowiska, przyrody i krajobrazu 
kuaturoweso.  
2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń.  

2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej. 

3) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych  

4. Zasady odąrony dziedzidtwa kuaturoweso i zabyt-
ków oraz dóbr kuatury współdzesnej.  
W granicach określonych na rysunku planu, obo-
wiązują ustalenia dla strefy „B” ochrony konserwa-
torskiej, w której obowiązuje wymóg konsultowania 
i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakre-
sie:  
a) budowy nowych obiektów kubaturowych,  
b) przebudowy, rozbudowy, remontów, a także 

zmiany funkcji obiektów umieszczonych w wy-
kazie zabytków architektury i budownictwa,  

c) zmian historycznie ukształtowanych wnętrz 
urbanistycznych,  

d) prowadzenia wszelkich prac ziemnych.  

5. Wymasania wynikająde z potrzeb kształtowania 
przestrzeni pubaidznydą.  
2) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze ob-

jętym planem takich elementów zagospodaro-
wania, które swą wielkością formą lub kolory-
styką powodują dysonans z otoczeniem.  

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługującej zabudowę wyklu-
cza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno 
stojących, zarówno na terenie działki, jak 
i w przyległym pasie drogowym.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zasospodarowania terenu.  
Teren zabudowany – ustala się zachowanie istnie-
jących wskaźników zabudowy i zagospodarowania 
terenu.  

  7. Granide i sposoby zasospodarowania terenów aub 
obiektów podaesajądydą odąronie.  
Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody.  

  8. Szdzesółowe zasady i warunki sdaaania i podziału 
nierudąomoodi objhtydą paanem.  
W obszarze objętym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala się realizację jednego zada-
nia inwestycyjnego.  

  9. Szdzesóane warunki zasospodarowania terenów 
oraz osranidzenia w idą użytkowaniu.  
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się re-
alizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska zaliczane są do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko, a także instalacji powodujących znaczne 
zanieczyszczenia poszczególnych elementów przy-
rodniczych albo środowiska jako całości.  

10. Zasady modernizadji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikadji i infrastruktury tedąnidznej.  
2) Obsługę komunikacyjną obszaru ustała się ist-

niejącą ulicą Ofiar Oświęcimskich.  
2) Zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopatrze-

nie w wodę, odprowadzanie ścieków byto-
wych, odprowadzanie wód opadowych oraz 
zaopatrzenie w gaz; z istniejących sieci miej-
skich zlokalizowanych w ulicy Ofiar Oświęcim-
skich.  

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w 2, teren pozostaje w dotychczaso-
wym użytkowaniu.  

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rwiebodzice.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
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Załądznik nr 1 do udąwały Rady 
Miejskiej w Świebodzidadą z dnia 
36 października 3006 r. (poz. 3778) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Miejskiej w Świebodzidadą z dnia 
36 października 3006 r. (poz. 3778) 

 
 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w palnie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 

1. Rozstrzysniedie o sposobie rozpatrzenia uwas do projektu paanu zasospodarowania przestrzen-
neso obszaru zabudowy mieszkaniowej wieaorodzinnej położoneso przy uaidy Ofiar Oowihdim-
skidą w Świebodzidadą.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak rów-
nież w trakcie dyskusji publicznej.  

3. Rozstrzysnihdie o sposobie reaaizadji, zapisanydą w paanie, inwestydji z zakresu infrastruktury 
tedąnidznej naaeżądydą do zadań własnydą sminy oraz zasadadą idą finansowania.  

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej położonego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Rwiebodzicach.  

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-
ków i wpływów.  

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3779 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy Błonia Trzebnidkie paadowi na terenie 
miasta Trzebnida 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

Nadaje się nazwę Błonia Trzebnickie nieruchomości 
składającej się z działek nr: 24, 22/29 i 4Ś OM – Ś 
w Trzebnicy zlokalizowanej na obszarze ograniczonym 
ulicami: Ks. Dz. W. Bochenka, Henryka Pobożnego, 
Milickiej, Henryka Brodatego oraz Jana Pawła II. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY MIEJSKIEJ 

 CZESŁAW CZTERNASTEK 
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3780 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 20 października 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy uaidy 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 23 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

Nadać nazwę ulicy dla nowo projektowanego osiedla 
mieszkaniowego w Bogatyni: ulica – SYBIRAKÓW – 
dz. o nr 24Ś OM Ś obr. III. 

§ 2 

Położenie ulicy przedstawia załącznik mapowy będący 
integralną częścią niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bogatynia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY I MIOSTO 

 HENRYK BORUTA 
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Załądznik do udąwały Rady Gminy i 
Miasta w Bosatyni z dnia 10 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3780) 
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3781 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia resuaaminu tarsowiska miejskieso w Wiązowie 

 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 22, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ust. 2 
i art. 42 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 ze zmianami) Rada Miasta 
i Gminy wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

2. Uchwala regulamin targowiska miejskiego położo-
nego w Wiązowie przy Pl. Wolności. 

2. Zarządzającym targowiskiem jest Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Wiązowie mający siedzibę w Wią-
zowie ul. Daszyńskiego 35. 

3. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 2 

Zarządzający targowiskiem odpowiedzialny jest za 
prawidłowe funkcjonowanie targowiska i ma obowią-
zek: 
2. zapewnić czystość i porządek, 
2. kontrolować przestrzeganie przepisów sanitarnych 

i porządkowych, 
3. organizować obsługę techniczną targowiska, 
4. prowadzić targowisko w sposób nieutrudniający 

ruchu kołowego i pieszego na terenie targowiska, 
Pl. Wolności i przyległych bezpośrednio do niego 
ulic, 

5. zapewnić informację dla użytkowników i klientów, 
6. wykonywać czynności porządkowe i organizacyjne 

na targowisku. 

§ 3 

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku 
są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 4 

Na targowisku miejskim zabrania się sprzedaży: 
2. napojów alkoholowych, 
2. nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środ-

ków leczniczych, 
3. kamieni i metali szlachetnych, 
4. zagranicznych banknotów i monet, 
5. papierów wartościowych, 
6. broni, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych 

i wybuchowych, 
7. środków spożywczych i surowców do ich produkcji 

takich jak: 
2) dziczyzna, 
2) mięso oraz przetwory mięsne z wyłączeniem 

konserw mięsnych, 
3) drób bity i jego przetwory, 
4) tłuszcze zwierzęce i roślinne, 

5) dietetyczne środki spożywcze, 
6) grzyby świeże i przetwory grzybowe bez atestu 

klasyfikatora. 
Ś. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona 

na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5 

Na targowisku miejskim zabrania się instalowania 
przenośnych stanowisk handlowych poprzez wbijanie 
pali, gwoździ, prętów mogących powodować uszko-
dzenie nawierzchni. 

§ 6 

Zakazuje się parkowania samochodów na targowisku 
z wyjątkiem tych, z których bezpośrednio prowadzona 
jest sprzedaż towarów. 

§ 7 

Osoby prowadzące handel na targowisku są obowią-
zane do przestrzegania niniejszego regulaminu targo-
wiska, przepisów sanitarno-porządkowych i ppoż. 

§ Ś 

2. Sprzedający zobowiązani są do uiszczania dziennej, 
jednorazowej opłaty targowej za korzystanie z miej-
sca na targowisku w wysokości ustalonej przez 
Radę Miasta i Gminy Wiązów. 

2. Opłata targowa będzie pobierana przez inkasenta 
wydającego bilet opłaty targowej. 

3. Handlujący winien posiadać bilet opłaty targowej do 
momentu opuszczenia targowiska i w razie kontroli 
okazać go osobie kontrolującej. 

§ 9 

2. Narzędzia pomiarowe, używane na targowisku, 
powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz po-
winny być ustawione lub używane w ten sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawi-
dłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 

2. Osoba prowadząca handel na targowisku ma obo-
wiązek uwidocznić ceny na towarach wystawio-
nych do sprzedaży. 

§ 20 

Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymywania czysto-
ści i porządku w czasie trwania i po zakończeniu han-
dlu. 
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§ 22 

Targowisko będzie podlegać kontroli w zakresie usta-
lenia prawidłowości pobranych opłat targowych, wy-
danych biletów opłaty targowej, przestrzegania czy-
stości i porządku. 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 23 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 24 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY RODY 

 BOLESŁAW CYGANKIEWICZ 
 
 
 

3783 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zwoanień z podatku od nierudąomoodi daa przedsihbiordów 
na  terenie  miasta  i  sminy  Wiązów   na  wspieranie  nowydą  inwestydji
    oraz na tworzenie nowydą miejsd prady związanydą z nową inwestydją 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt Ś, art. 40 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy 
z dnia Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 242, poz. 2592 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 
2992 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 222, poz. Ś44 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ 2 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w uchwale jest pomocą regionalną udzielaną 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gmi-
ny pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 242, poz. 2027). 

§ 2 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 22 stycznia 2992 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 222, poz. Ś44 ze zm.), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2006 r. w sprawie udzielania przez gminy po-
mocy regionalnej na wspieranie nowych inwe-
stycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 242, poz. 2027). 

§ 3 

2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją określa rozporządzenie. 

§ 4 

2. Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

§ 5 

2. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją może być 
udzielana na miejsca pracy, które będą tworzone 
nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
inwestycji, z którą są związane. 

2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastąpić 
w terminie 2 lat od dnia złożenia wniosku zgłasza-
jącego zamiar korzystania z pomocy. 

§ 6 

2. Warunkiem skorzystania ze zwolnień zawartych 
w niniejszej uchwale jest przedłożenie w formie pi-
semnej udokumentowanego wniosku przedsiębior-
cy, który winien być złożony w organie podatko-
wym przed zatrudnieniem osób lub rozpoczęciem 
realizacji nowej inwestycji, najpóźniej do dnia 
32 grudnia 2006 r. 

 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. 
2. Wraz z wnioskiem o zamiarze skorzystania z pomo-

cy regionalnej należy przedłożyć: 
a) zobowiązanie dot. pokrycia co najmniej 25% 

kosztów inwestycji ze środków własnych, 
b) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji 

przez 5 lat od dnia jej zakończenia, 
c) zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych 

miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia. 

 Wzór zobowiązania określa załącznik nr 2. 

§ 7 

2. Do wniosku o zwolnienie podatnik winien załączyć 
następujące dokumenty: 
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2) Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu 
aktualnego rejestru przedsiębiorców KRS po-
twierdzonego za zgodność z oryginałem. 

2) Informację o wielkości każdej innej pomocy 
przeznaczonej na realizację tej samej inwestycji 
lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związ-
ku z tą inwestycją, w tym udzielaną ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
22 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji 
o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de mi-
nimis (Dz. U. z 2004 r. Nr 292, poz. 2960). 

3) Dokumenty potwierdzające zakończenie nowej 
inwestycji lub potwierdzające utworzenie no-
wych miejsc pracy. 

4) Zestawienie kosztów kwalifikujących się do ob-
jęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji 
lub  tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją w oparciu o rozporządzenie. 

5) Deklarację lub informację w sprawie podatku od 
nieruchomości uwzględniającą przedmioty pod-
legające zwolnieniu. 

6) Oświadczenie ubiegającego się o pomoc wg za-
łącznika nr 3. 

§ Ś 

2. Beneficjent pomocy, któremu przysługuje zwolnie-
nie od podatku od nieruchomości na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą, zobowiązany jest 
w terminie 24 dni, od dnia wystąpienia okoliczności 
mających wpływ na zwolnienie podatkowe, powia-
domić organ podatkowy pod rygorem utraty zwol-
nienia podatkowego. 

2. Na początku każdego roku podatkowego podatnik 
korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przed-
łożyć informacje dotyczące: 
2) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-

nych, 
2) poziomu i kosztów zatrudnienia, 
3) wielkości pomocy uzyskanej w związku z reali-

zacją danej inwestycji lub tworzeniem nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie organ udzielający pomocy o utracie warun-
ków do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na 
wysokość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 
24 dni od daty powstania okoliczności powodują-
cych taką utratę lub zmianę. 

4. Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawia-
domi organ udzielający pomocy o utracie warun-
ków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
traci do niego prawo, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym zaistniało zdarzenie mają-
ce spływ na jego utratę. 

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświad-
czenie lub informację co do spełnienia warunków, 
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, 
traci do niego prawo za okres, w którym bezpraw-
nie korzystał ze zwolnienia. 

6. W przypadku bezprawnego korzystania z pomocy 
udzielanej na podstawie niniejszego programu, 
kwota w wysokości niezapłaconego podatku sta-
nowi zaległość podatkową, do której stosuje się 
właściwe przepisy. 

7. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania 
kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjen-
ta pomocy warunków udzielenia zwolnienia od po-
datku od nieruchomości i obowiązków zawartych 
w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze 
stanem faktycznym dokumentów i informacji skła-
danych przez przedsiębiorców. 

§ 9 

2. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia 
w przypadku: 
2) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej 

przedmiotem zwolnienia od podatku od nieru-
chomości na podstawie uchwały przed upływem 
5 lat od dnia udzielenia pomocy, 

2) gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone miej-
sce pracy nie zostaną utrzymane przez okres 
5 lat od dnia udzielenia pomocy. 

§ 20 

Zwolnienie, o którym mowa w uchwale, nie dotyczy: 
– podmiotów powstałych w wyniku przekształceń 

dotychczasowych zakładów pracy, 
– podmiotów gospodarczych, które zalegają z zapłatą 

zobowiązań wobec budżetu Gminy, 
– podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost za-

trudnienia wynika z faktu zatrudnienia pracowni-
ków interwencyjnych lub bezrobotnych zatrudnio-
nych do robót publicznych. 

§ 22 

Uchwała obowiązuje do dnia 32 grudnia 2006 r. 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY RODY 

 BOLESŁAW CYGANKIEWICZ 
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Załądznik nr 1 do udąwały Rady Mia-
sta i Gminy Wiązów z dnia 36 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3783) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  22727  – Poz. 37Ś2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  2272Ś  – Poz. 37Ś2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  22729  – Poz. 37Ś2 

Załądznik nr 3 do udąwały Rady Mia-
sta i Gminy Wiązów z dnia 36 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3783) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady Mia-
sta i Gminy Wiązów z dnia 36 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3783) 
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3783 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 32 sierpnia 2006 r. 

w sprawie udąwaaenia  miejsdoweso paanu zasospodarowania 
przestrzenneso wsi Dobrzykowide, smina Czernida 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr Ś0, poz. 727 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/2ŚŚ/2005 
z dnia 2Ś października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustaaenia osóane 

§ 2 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Dobrzykowice, obejmujący obszar za-
warty w granicach określonych na rysunku planu sta-
nowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 
2:2000 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
2) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter postulatywny lub informa-
cyjny dla oznaczeń wynikających z odrębnych 
przepisów, 
2) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
2) oznaczenia graficzne z zakresu – zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

§ 4 

2. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
2) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikiem,  
2) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu na mapie w skali 2:2000 stanowiący  
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności gospodarczej z zakre-
su: 
a) produkcji, przetwórstwa i montażu, 
b) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, 
c) logistyki, 
d) rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, a także akty 
prawa miejscowego, 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
ny symbolem literowym. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

R o z d z i a ł  II 

Ustaaenia szdzesółowe 

§ 5 

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi 
ustala się: 
2) oznaczonych  na  rysunku  planu symbolami P-2 do 

P-3, przeznaczenie podstawowe: zabudowa prze-
mysłowa,  

2) oznaczonych na rysunku planu symbole WS, prze-
znaczenie podstawowe: ciek wodny, rów meliora-
cyjny. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego ustala się: 
2) działalność zakładów produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem, nie może powodo-
wać ponadnormatywnego obciążenia środowiska 
naturalnego poza granicami działki, do której inwe-
stor posiada tytuł prawny, 

2) zakaz lokalizowania obiektów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których istnieje 
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, oraz dla których obowiązek sporządze-
nia raportu oddziaływania na środowisko może być 
wymagany, 

3) teren objęty planem znajduje się w obrębie Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 320 
„Pradolina Rzeki Odra (S Wrocław)”, 

4) przez teren przebiega projektowana linia wysokiego 
napięcia 400 kV. 
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§ 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. 

§ Ś 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 
2) Dla terenów zabudowy przemysłowej oznaczonych 

na rysunku planu symbolami P ustala się: 
a) wysokość zabudowy mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 26 m, 

b) wysokość budowli takich jak maszty, kominy 
itp. może być wyższa niż 26 m i wysokości tych 
obiektów nie określa się, 

c) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) nie określa się wskaźnika udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, 
e) powierzchnie zabudowy budynków na poszcze-

gólnych działkach nie powinny przekraczać 70% 
powierzchni działek, 

f) nie określa się wymagań w zakresie formy bu-
dynków i rodzaju pokrycia dachów, 

g) należy zachować dostęp do cieku wodnego 
przez zachowanie w jego sąsiedztwie wolnego 
od zainwestowania terenu o szerokości 3 m, 

h) odległości zabudowy od granic nieruchomości 
ustala się zgodnie z przepisami szczególnymi, 

2) Dla terenu cieku wodnego, rowu melioracyjnego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem WS usta-
la się: 
a) dopuszcza się zarurowanie, poszerzenie oraz 

zmianę trasy cieku wodnego w wyniku regulacji, 
b) dopuszcza się przejazdy mostkowe. 

§ 9 

W niniejszym planie nie występują obszary wymagają-
ce określenia granic terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalone na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 20 

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości ustala się; dla terenów zabudowy przemy-
słowej oznaczonych na rysunku planu symbolem P 
ustala się: 
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 

3000 m2, 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego ustala się na 60–90o 
c) dopuszcza się scalanie gruntów, 
d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o minimalnej szerokości 22 m w liniach rozgranicza-
jących. 

§ 22 

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych; 
2) ustala się zakaz realizacji reklam niezwiązanych 

z obiektami znajdującymi się na poszczególnych 
posesjach, 

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń od strony tere-
nów publicznych w formie prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych. 

§ 22 

W zakresie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy ustala się: 
2) strefę z zakazem zabudowy od linii energetycznej 

400 kV o szerokości min. 70 m, to jest po 35 m od 
skrajnego przewodu linii, 

2) place manewrowe, stanowiska postojowe dla po-
jazdów i dojazdy winny mieć powierzchnię utwar-
dzoną ze spadkiem umożliwiającym spływ wody 
i odprowadzenie jej w sposób kontrolowany, zapo-
biegający przedostawaniu się substancji ropopo-
chodnych do gruntu, 

3) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób 
niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów 
lub pyłów do atmosfery. 

§ 23 

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę techniczną: 
2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, 

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na 

warunkach określonych przez użytkownika sieci, 
2) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 

tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej przez administratora sieci zgodnie 
z warunkami technicznymi. 

3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 
ustala się: 
2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ście-

ków zlokalizowanej poza obszarem objętym pla-
nem, na warunkach określonych przez użytkow-
nika oczyszczalni, 

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, budowę 
kanalizacji sanitarnej realizowanej przez admini-
stratora sieci zgodnie warunkami technicznymi, 

3) budowę pompowni kanałowych ścieków sani-
tarnych, stosownie do potrzeb, 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się budowę: szczelnych zbiorników na nie-
czystości płynne – obowiązuje systematyczny 
i obowiązkowy wywóz nieczystości płynnych do 
punktu zlewnego posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu odpa-
dów płynnych. 
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  4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się. 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania, 
2) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia. 
  5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się: 
2) rezerwę terenu dla budowy nowej linii elektro-

energetycznej wysokiego napięcia 400 kV GPZ 
Klecina – Pasikurowice, wraz ze strefą o sze-
rokości 70 m (po 35 od osi linii) stanowiącą 
obszar z zakazem zabudowy, 

2) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 
transformatorowych, przy znacznym zwiększe-
niu mocy zapotrzebowanej, na terenie własnym 
inwestora. 

  6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
2) dopuszcza się realizacje sieci gazowych przesy-

łowych lub rozdzielczych na warunkach okre-
ślonych w przepisach odrębnych oraz lokaliza-
cje stacji redukcyjno-pomiarowych, na terenach  
oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem P, 

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 
  7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 

się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej lub niekonwencjonalnych źródeł ciepła 
do celów grzewczych. 

  Ś. W zakresie telekomunikacji ustala się lokalizowa-
nie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach 
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi opera-
torami sieci. 

  9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone  w odrębnych prze-
pisach szczególnych i gminnych. 

20. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
2) dopuszcza się zarurowanie odcinków rowów 

melioracyjnych kolidujących z planowanym za-
gospodarowaniem terenu, na warunkach okre-
ślonych przez właściciela rowów, 

2) obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci 
urządzeń melioracyjnych prac związanych z tymi 
urządzeniami, 

3) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
drenarskiej należy sporządzić dokumentację 
techniczną zawierającą projekt przebudowy ww. 
sieci na terenie objętym przyszłą inwestycją. 

§ 24 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie 
ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotych-
czasowe.  

R o z d z i a ł  III 

Przepisy końdowe 

§ 25 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
dla  terenów  oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami P 25%, dla terenów WS 0%. 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 27 

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

 ZENON WARDĘGA 
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Załądznik do udąwały Rady Gminy 
Czernida z dnia 31 sierpnia 3006 r. 
(poz. 3783) 
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3784 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 32 sierpnia 2006 r. 

w sprawie udąwaaenia  miejsdoweso paanu zasospodarowania 
przestrzenneso wsi Kamienied Wrodławski, smina Czernida 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr Ś0, poz. 727 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/2Ś9/2005 
z dnia 2Ś października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustaaenia osóane 

§ 2 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kamieniec Wrocławski, obejmujący 
obszar zawarty w granicach określonych na rysunku 
planu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 
2:2000 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowi załącznik nr 2, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania stanowi załącznik nr 3. 

§ 3 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
2) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem. 

2. Oznaczenia graficzne przedstawiające na rysunku 
planu zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej nie są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu i mają charakter postulatywny lub informacyjny. 

§ 4 

2. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
2) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikiem,  
2) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu na mapie w skali 2:2000 stanowiący  
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności gospodarczej z zakre-
su: 
a) produkcji, przetwórstwa i montażu, 
b) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, 

c) logistyki, 
d) rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 

3) zabudowy mieszkaniowo-usługowa zabudowa 
służąca realizacji budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego i usługowego przy czym każda 
z tych funkcji może występować samodzielnie 
lub jedna z nich może dominować, 

4) normy branżowe oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych, a także akty prawa 
miejscowego, 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
ny symbolem literowym. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

R o z d z i a ł  II 

Ustaaenia szdzesółowe 

§ 5 

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi 
ustala się: 
2) oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U 2 

do MN/U 2, przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa i zabudowa usługowa, 

2) oznaczonych  na  rysunku planu symbolami P-2 do 
P-2, przeznaczenie podstawowe: zabudowa prze-
mysłowa, 

3) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ 
przeznaczenie podstawowe: droga główna, 

4) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL-2 do 
KDL-4 przeznaczenie podstawowe: drogi lokalne. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego ustala się: 
2) działalność zakładów produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem nie może powodować 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, 
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2) zakaz lokalizowania obiektów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których istnieje 
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, oraz dla których obowiązek sporządze-
nia raportu oddziaływania na środowisko może być 
wymagany, 

3) teren objęty planem znajduje się w obrębie Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 320 
„Pradolina Rzeki Odra (S Wrocław)”, 

4) przez teren przebiega linia wysokiego napięcia 
20 kV, 

5) przez teren przebiega projektowana linia wysokiego 
napięcia 400 kV. 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się; 
wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. 

§ Ś 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 
2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 

usługowej oznaczonych na rysunku planu MN/U 
ustala się: 
a) zakaz zabudowy w strefie linii elektroenerge-

tycznej o szerokości po 35 m od skrajnego 
przewodu linii energetycznej 400 kV,  

b) powierzchnia biologicznie czynna poszczegól-
nych działek powinna zajmować co najmniej 
70% powierzchni działek, 

c) budynki nie mogą przekraczać 2 kondygnacji, 
w tym poddasze użytkowe, 

d) wysokość budynków mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 22 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu po-
łaci 35O–50O, pokrycie dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym, 

f) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące 
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formę odpowiadającą formie budynków miesz-
kalnych,  

g) zakazuje się podpiwniczenia obiektów. 
2) Dla terenów zabudowy przemysłowej oznaczonych 

na rysunku planu symbolami P ustala się: 
a) wysokość zabudowy mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 26 m, 

b) wysokość budowli takich jak maszty, kominy 
itp. może być wyższa niż 26 m i wysokości tych 
obiektów nie określa się, 

c) nie określa się wskaźnika udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, 

d) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, 
e) powierzchnie zabudowy budynków na poszcze-

gólnych działkach nie powinny przekraczać 70% 
powierzchni działek, 

f) nie określa się wymagań w zakresie formy bu-
dynków i rodzaju pokrycia dachów, 

g) odległości zabudowy od granic nieruchomości 
ustala się zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 9 

W niniejszym planie nie występują obszary wymagają-
ce określenia granic terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalone na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 20 

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 

usługowej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN/U ustala się: 
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 

2200 m2, 
b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego ustala się na 60–90o, 
c) dopuszcza się scalanie gruntów, 
a) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 

2) Dla terenów zabudowy przemysłowej oznaczonych 
na rysunku planu symbolem P ustala się: 
d) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 

3000 m2, 
e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego ustala się na 60–90o, 
f) dopuszcza się scalanie gruntów, 
g) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych. 

§ 22 

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 
2) ustala się zakaz realizacji reklam niezwiązanych 

z obiektami znajdującymi się na poszczególnych 
posesjach, 

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń od strony tere-
nów publicznych w formie prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych. 

§ 22 

W zakresie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy ustala się: 
2) strefę z zakazem zabudowy od linii energetycznej 

20 kV o szerokości 20 m, po 20 m od skrajnego 
przewodu linii, 

2) strefę z zakazem zabudowy od linii energetycznej 
400 kV o szerokości min. 70 m, po 35 m od skraj-
nego przewodu linii, 

2) place manewrowe, stanowiska postojowe dla po-
jazdów i dojazdy winny mieć powierzchnię utwar-
dzoną ze spadkiem umożliwiającym spływ wody 
i odprowadzenie jej w sposób kontrolowany, zapo-
biegający przedostawaniu się substancji ropopo-
chodnych do gruntu, 

3) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób 
niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów 
lub pyłów do atmosfery. 

§ 23 

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę techniczną: 
2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, 
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2) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na 

warunkach określonych przez użytkownika sieci, 
2) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 

tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej przez administratora sieci zgodnie 
z warunkami technicznymi. 

3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 
ustala się: 
2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ście-

ków zlokalizowanej poza obszarem objętym pla-
nem, na warunkach określonych przez użytkow-
nika oczyszczalni, 

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, budowę 
kanalizacji sanitarnej realizowanej przez admini-
stratora sieci zgodnie warunkami technicznymi, 

3) budowę pompowni kanałowych ścieków sani-
tarnych, stosownie do potrzeb, 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się budowę: szczelnych zbiorników na nie-
czystości płynne – obowiązuje systematyczny 
i obowiązkowy wywóz nieczystości płynnych do 
punktu zlewnego posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu odpa-
dów płynnych, 

5) indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków sanitarnych pod warunkiem uzyskania zgo-
dy stosownych organów. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się. 
2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania, 
2) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się: 
2) rezerwę terenu dla budowy nowej linii elektro-

energetycznej wysokiego napięcia 400 kV GPZ 
Klecina – Pasikurowice, wraz ze strefą o szero-
kości 70 m (po 35 od skrajnego przewodu linii) 
stanowiącą obszar z zakazem zabudowy, 

2) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 
transformatorowych, przy znacznym zwiększe-
niu mocy zapotrzebowanej, na terenie własnym 
inwestora. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
2) dopuszcza się realizacje sieci gazowych przesy-

łowych lub rozdzielczych na warunkach określo-
nych w przepisach odrębnych oraz lokalizacje 
stacji redukcyjno-pomiarowych, na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U, 
P, 

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 

się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elek-
trycznej lub niekonwencjonalnych źródeł ciepła do 
celów grzewczych. 

 

  Ś. W zakresie telekomunikacji ustala się lokalizowa-
nie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach 
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi opera-
torami sieci. 

  9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone  w odrębnych prze-
pisach szczególnych i gminnych. 

20. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
2) obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci 

urządzeń melioracyjnych prac związanych 
z tymi urządzeniami, 

2) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
drenarskiej należy sporządzić dokumentację 
techniczną zawierającą projekt przebudowy 
ww. sieci na terenie objętym przyszłą inwesty-
cją. 

§ 24 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie 
ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotych-
czasowe.  

§ 25 

Określa się następujący układ komunikacyjny: 
2) teren KDZ – droga klasy „Z” zbiorcza, o szerokości 

min. 20 m, w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

2) teren KDL-2 do KDL-4 – droga klasy „L” lokalna, 
o szerokości min. 22 m, w liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu, 

3) dla drogi KDL-3 i KDL-4 ustala się poszerzenia 
20 m w obrębie skrzyżowania z drogą KDL-2 

4) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z drogą za zgodą zarządcy drogi. 

R o z d z i a ł  III 

Przepisy końdowe 

§ 26 

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

lami P, MN/U – 25%,  
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami KDZ i KDL – 0%. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 2Ś 

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

 ZENON WARDĘGA 
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Załądznik do udąwały Rady 
Gminy Czernida z dnia 31 sierp-
nia 3006 r. (poz. 3784) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Gminy Czernida z dnia 31 sierp-
nia 3006 r. (poz. 3784) 

 
 

ROZSTRZYGNITCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI KAMIENIEC WROCŁAWSKI 
 

Lista nieuwzsahdnionydą uwas 

Nie uwzględnia się uwag: 
2. Krystyny i Czesława Walas, zam. w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Mickiewicza 23 – wniesionych 

pismem z dnia 20 czerwca 2006 r. 
2. Oldony i Czesława Romaniuk, zam. we Wrocławiu, ul. Górnickiego 23/6 – wniesionych pismem 

z dnia 20 czerwca 2006 r. 
3. Małgorzaty Wójcik, zam. w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 43 – wniesionych pismem 

w dniu 20 lipca 2006 r. 
 
 
 
 

Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Gminy Czernida z dnia 31 sierp-
nia 3006 r. (poz. 3784) 

 
 

ROZSTRZYGNITCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem planu inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– drogi publiczne o łącznej długości ok. 0,5 km i zajmowanej powierzchni 0,67 ha, 
– sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,5 km, 
– sieci wodociągowe o łącznej długości ok. 0,5 km. 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt budowy dróg wyniesie 936 500,– zł 
– koszt wykupu działek wynosi 30 576,– zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji sanitarnej wynosić będzie 136 350,– zł 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wynosić będzie 136 350,– zł 
 
Łądzna szadunkowa wartooć tydą inwestydji wyniesie 1 199 000,– zł. 
 
Wyszczególnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. Ś3Ś) dopuszcza się moż-

liwość, że inwestorzy przedsięwzięć niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji dróg gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w procedurze prze-
targowej na wykonanie tych sieci. 

 
Przewiduje się, że finansowanie tych zadań, realizowanych sukcesywnie w miarę potrzeb, odby-
wać się będzie z niżej wymienionych źródeł: 
– kredytów, 
– dochodów własnych gminy. 
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3785 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie udąwaaenia miejsdoweso paanu zasospodarowania przestrzenneso 
terenów przy zadąodniej sranidy sminy Podsórzyn w obrhbie Staniszów 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr Ś0, poz. 727 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą XLIII/337/06 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 
26 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Staniszów 
w Gminie Podgórzyn – po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy –
uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  2 

Przedmiot i zakres ustaaeń paanu 

§ 2 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego przy zachodniej gra-
nicy gminy Podgórzyn w obrębie Staniszów. 

§ 2 

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

2:2000, 
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie terenów położonych przy zachodniej 
granicy gminy Podgórzyn w obrębie Staniszów 
oraz zasady ich finansowania”, 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu pla-
nu terenów położonych przy zachodniej granicy 
gminy Podgórzyn w obrębie Staniszów”. 

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

§ 3 

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

nu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

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

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 

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

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

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

działu nieruchomości objętych planem, 
b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

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

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

2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: prze-
biegi linii rozgraniczających, przebiegi linii zabudo-
wy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, lokaliza-
cje punktów formalnie ważnych, przebiegi projek-
towanych ścieżek rowerowych oraz przebieg prze-
widywanej do trwałej adaptacji napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 220 kV. 

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

4. Usytuowanie projektowanych obiektów kubaturo-
wych, podziały parcelacyjne oraz krawężniki projek-
towanych jezdni mogą być uściślane na podstawie 
opracowań o większym stopniu szczegółowości niż 
rysunek planu, pod warunkiem zachowania możli-
wości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospo-
darowania ustalonych planem dla wszystkich tere-
nów.  

§ 4 

2. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady 
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły re-
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alizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach 
tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgranicza-
jącymi na tereny o różnych funkcjach i różnych za-
sadach zagospodarowania. Terenom niebędącym 
drogami, którym nadano numery od 2 do 23, tere-
nom dróg publicznych (oznaczenie od 2KD do 20KD) 
oraz terenom dróg wewnętrznych (oznaczenie od 
22KDW do 20KDW) przypisano ustalenia szczegó-
łowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające funkcje terenów 
wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczo-
no tereny o jednej, przesądzonej funkcji podstawo-
wej oraz tereny, które są przeznaczane pod dwie 
lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg 
ustaleń szczegółowych). Symbolami literowymi 
określono w rysunku planu funkcje przeważające 
(podstawowe). Funkcje dopuszczalne oraz warunki 
ich dopuszczenia określają szczegółowe ustalenia 
tekstowe. 

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek pla-
nu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, 
obowiązującymi granicami przestrzeni publicznych 
lub działek – jeżeli ustalenia szczegółowe nie stano-
wią inaczej. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
być w postępowaniach lokalizacyjnych oraz w pro-
jektach podziału terenu korygowane na podstawie 
opracowań o większym stopniu szczegółowości niż 
rysunek planu, jeżeli wymaga tego w szczególności 
program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem za-
chowania możliwości realizacji funkcji i spełnienia 
zasad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. 

5. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi na niektórych projektowanych dział-
kach lub w rejonach wskazanych na rysunku planu 
zastosowano zawarte w nawiasach oznaczenie lite-
rowe funkcji. Jest to wskazanie lokalizacji, gdzie 
w szczególności dopuszcza się sytuowanie zainwe-
stowania uzupełniającego funkcje podstawowe – wg 
ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały. 

6. W rysunku planu przedstawiono przebiegi obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Regu-
lacjom liniami zabudowy nie podlegają wykusze, 
zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, oka-
py itp.  

R o z d z i a ł  2 

Przeznadzenie i warunki zasospodarowania terenów 

§ 5 

Przeznadzenie terenów – podstawowe ustaaenia 
funkdjonaane 

2. Wiodącymi funkcjami obszaru objętego planem są 
funkcje: mieszkaniowa i rekreacyjna. 

2. Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą przeznacza się północną, wschodnią 
i południowo-wschodnią część obszaru objętego 
planem – por. ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolem MN. W południowo-za-
chodniej części obszaru ustala się lokalizację zain-
westowania w przewadze rekreacyjnego. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza się sytuowanie obiektów usługowych – 
z zastrzeżeniem ust. 4 – i administracyjnych, letni-
skowych, małych domów mieszkalnych (zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej o maksymalnie 
4 mieszkaniach) i obiektów mieszkalnictwa zbioro-
wego, zieleni urządzonej, urządzeń i obiektów spor-
towych i rekreacyjnych, parkingów o maksymalnej 
liczbie 30 miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, nieuciążliwych urządzeń i obiektów infra-
struktury technicznej oraz innych funkcji nieograni-
czających możliwości sytuowania w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Urządzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej można lokalizo-
wać na ewentualnie wydzielonych działkach o po-
wierzchni do Ś00 m2. 

4. Na obszarze objętym planem wyklucza się sytuowa-
nie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, stacji paliw oraz inwestycji mo-
gących oddziaływać na tereny wykraczające poza te-
reny należące do właściciela nieruchomości, 
w szczególności samochodowych warsztatów bla-
charskich i lakierniczych oraz stolarni. 

5. Wyklucza się sytuowanie naziemnych urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej w punktach 
formalnie ważnych wskazanych na rysunku planu. 

§ 6 

Zasady odąrony i kształtowania ładu przestrzenneso 

2. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 2500 m2. 

2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanej zabu-
dowy respektowało ustalone planem przebiegi linii 
zabudowy, z zastrzeżeniem § 24 ust. 22. Na obo-
wiązujących liniach zabudowy wymaga się sytu-
owania frontowych elewacji budynków, dopuszcza-
jąc cofnięcie 30% długości ściany od określającej 
jej usytuowanie obowiązującej linii zabudowy (por. 
również ustalenia § 4 ust. 6). 

3. Dla nieruchomości mieszkalnych i mieszkalno-
usługowych ustala się maksymalny dopuszczalny 
wskaźnik zabudowy (powierzchnia zabudowy/po-
wierzchnia nieruchomości) – 0,27. 

4. Dla nieruchomości mieszkalnych ustala się mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
(powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona/po-
wierzchnia nieruchomości) – 0,50. 

5. Dla projektowanych domków jednorodzinnych oraz 
zabudowy mieszkalno-usługowej ustala się: 
2) warunek przekrywania budynków dachami 

stromymi, o symetrycznych spadkach głównych 
połaci dachowych, 

2) warunek krycia dachów dachówką, 
3) stosowanie w podmurówkach elementów cera-

micznych lub kamienia z wykluczeniem otocza-
ków, 

4) kolorystyki elewacji pastelowe; dopuszcza się 
stosowanie zieleni i brązów jako pełnych kolo-
rów uzupełniających; wyklucza się umieszczanie 
na elewacjach elementów odblaskowych. 

6. W punktach formalnie ważnych wskazanych na 
rysunku planu wymaga się sytuowania obiektów 
o reprezentacyjnej architekturze. Zagospodarowanie 
nieruchomości w tych miejscach winno uwzględ-
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niać ich eksponowaną lokalizację, w szczególności 
poprzez organizowanie tam placów przedwejścio-
wych i wyposażanie przestrzeni w ozdobne elemen-
ty małej architektury. 

7. W § 9 ust. 2 oraz w rozdziale 3 niniejszej uchwały 
w ustaleniach szczegółowych dotyczących po-
szczególnych terenów wydzielanych liniami rozgra-
niczającymi ustalono uzupełniające wymagania do-
tyczące wysokości projektowanych obiektów kuba-
turowych oraz sposobów zagospodarowania po-
szczególnych terenów. 

Ś. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz 
lokalizowania masztów antenowych telefonii ko-
mórkowej. 

9. Zasady ochrony krajobrazu określono poprzez ogra-
niczenia zawarte w ust. 2 do 6 i w ust. Ś oraz 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów w rozdziale 3 uchwały. 

§ 7 

Zasady odąrony orodowiska, przyrody i krajobrazu 
kuaturoweso 

2. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
ustala się zaliczanie terenów zabudowy mieszka-
niowej (MN) – do grupy 2.a „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

2. Projektowaną zabudowę należy podłączać do sieci 
kanalizacyjnych. 

3. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji ko-
munalnej powinien odpowiadać możliwościom tech-
nologicznym komunalnych urządzeń oczyszczają-
cych. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych 
utwardzone nawierzchnie narażone na kontakt 
z substancjami ropopochodnymi należy wyposażać 
w urządzenia, w których wody opadowe winny być 
oczyszczane przed ich odprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej. 

4. W przypadku realizowania nowych kotłowni lokal-
nych wymaga się stosowania paliw zapewniających 
dotrzymywanie obowiązujących norm emisji zanie-
czyszczeń, w szczególności gazu przewodowego. 

5. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe 
i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać sys-
temów korzeniowych drzew, prowadząc roboty 
ziemne – w miarę możliwości – poza zasięgiem ich 
koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na pla-
cach budów dla ich ochrony przed zniszczeniem 
mechanicznym. Po zakończeniu prac budowlanych 
wymaga się przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej 
dendroflory – leczenie ubytków pni, cięcia sanitar-
ne i formujące w koronach drzew. 

6. W rysunku planu ustalono lokalizacje szpalerów 
przyulicznych projektowanej zieleni wysokiej, której 
nasadzenia powinny być realizowane w trakcie za-
gospodarowywania poszczególnych terenów. 

7. Nie ogranicza się – jeżeli ustalenia szczegółowe 
zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – moż-
liwości wprowadzania innych, nieokreślonych w ry-
sunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to w sprzecz-
ności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza 
możliwości realizowania ustalonego planem zain-
westowania. 

  Ś. W rysunku planu wskazano istniejącą zieleń wy-
soką zalecaną do zachowania. Dopuszcza się wy-
cinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego 
ich stan zdrowotny. W takich przypadkach na in-
westora może być nałożony obowiązek dokonania 
nasadzeń rekompensujących. 

  9. W przypadkach uzasadnionych programem plano-
wanych inwestycji, jeżeli ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej, dopuszcza się wycinanie po-
jedynczych wartościowych istniejących drzew, 
pod warunkiem opracowania szczegółowej inwen-
taryzacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej rosną-
cej na nieruchomości inwestora zamierzającego 
usunąć drzewo. W takich przypadkach na inwe-
stora może być nałożony obowiązek dokonania 
nasadzeń rekompensujących. 

20. Na terenach projektowanego zagospodarowania 
rekreacyjnego i usług sportu wymaga się, aby do-
kumentacja zagospodarowania terenu zawierała 
projekt zieleni. 

22. Projektowane garaże boksowe dla samochodów 
osobowych powinny służyć jedynie do przecho-
wywania samochodów. Nie dopuszcza się prowa-
dzenia w nich działalności warsztatowej. Naprawy 
mogą być prowadzone jedynie w zakresie nieza-
wodowym i dotyczyć jedynie napraw bieżących. 

22. Odpady komunalne należy składować na składo-
wisku komunalnym w Rcięgnach – Kostrzycy. 

§ Ś 

Zasady odąrony dziedzidtwa kuaturoweso i zabytków 
oraz dóbr kuatury współdzesnej 

Na całym obszarze objętym planem w przypadku natra-
fienia podczas robót ziemnych na obiekty mające cha-
rakter zabytku archeologicznego należy wstrzymać 
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć przed-
miot, miejsce odkrycia i znalezisko zabezpieczyć oraz 
niezwłocznie powiadomić o odkryciu Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

§ 9 

Wymasania wynikająde z potrzeb kształtowania 
przestrzeni pubaidznydą 

2. W liniach rozgraniczających ulic określonych 
w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania 
obiektów kubaturowych, z wyjątkiem budek telefo-
nicznych i wiat przystankowych. 

2. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych 
ogrodzeń pełnych powyżej 2,40 m nad poziomem 
terenu. Dopuszcza się w szczególności ogradzanie 
posesji ogrodzeniami metalowymi lub drewnianymi, 
ażurowymi, na podmurówce. 

3. Zabrania się sytuowania reklam: 
2) na skwerach i w szpalerach drzew oraz na 

drzewach i w odległości mniejszej niż 2 m od 
zasięgu ich koron, 

2) na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic, pla-
ców i skwerów (fontannach, rzeźbach, latar-
niach), 

3) w odległości mniejszej niż 2 m od ścieżek i szla-
ków rowerowych, 

4) na terenach oznaczonych symbolem ZP. 
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4. Umieszczanie wolno stojących reklam i znaków nie 
może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i 
rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżo-
waniach oraz percepcji znaków i sygnałów drogo-
wych – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkow-
nikom ciągów komunikacyjnych. 

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

§ 20 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zasospodarowania terenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów 
zawarto w § 6 oraz w rozdziale 3 uchwały, w ustale-
niach szczegółowych dotyczących poszczególnych 
terenów. 

§ 22 

Granide i sposoby zasospodarowania terenów aub 
obiektów   podaesajądydą   odąronie,   ustaaonydą   na 

podstawie odrhbnydą przepisów 

Na obszarze objętym planem brak terenów lub obiek-
tów podlegających w stanie istniejącym ochronie. 
Dopuszcza się włączenie całego obszaru w granice 
projektowanego – wg studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy – ob-
szaru chronionego krajobrazu „Stawy Podgórzyńskie – 
Wzgórza Łomnickie – Struga Głębocka” (OP2 – SWS). 

§ 22 

Szdzesóane warunki zasospodarowania terenów 
oraz osranidzenia w idą użytkowaniu 

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 7MN, 
ŚMN i 23WS,ZP,U,W,K dla szczegółowego rozpozna-
nia warunków gruntowo-wodnych zaleca się wyko-
nywanie technicznych badań podłoża gruntowego. 

§ 23 

Podstawowe zasady reaaizadji systemu komunikadji 

2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwe-
stowywanych poprzez sieć projektowanych ulic lo-
kalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych okre-
ślonych w rysunku planu oraz z istniejącej drogi 
powiatowej nr 2652D (przedłużenie ul. Krośnień-
skiej) – wg ustaleń szczegółowych zawartych 
w rozdziale 3. 

2. Ustalenia szczegółowe dla ulic – dróg publicznych 
(KD) i wewnętrznych (KDW) – zawarto na rysunku 
planu oraz w rozdziale 3. 

3. Ustala się – jeżeli ustalenia w rozdziale 3 nie sta-
nowią inaczej – minimalną szerokość linii rozgrani-
czających projektowanych dróg wewnętrznych Ś m 
– jeżeli droga jest dojazdem do nie więcej niż 
20 działek i 20 m – w pozostałych przypadkach. 
Dopuszcza się realizację innych dróg wewnętrznych 
niż wskazane na rysunku planu. 

4. Na rysunku planu ustalono przebiegi projektowa-
nych ścieżek lub/i szlaków rowerowych. Dopuszcza 

się lokalizowanie ścieżek lub/i szlaków rowerowych 
innych niż wskazane na rysunku planu – w liniach 
rozgraniczających tereny komunikacji oraz na tere-
nach sportowych i zieleni urządzonej – pod warun-
kiem, że nie ograniczy to możliwości realizacji usta-
leń funkcjonalnych i przestrzennych planu. 

5. Na rysunku planu wskazano przebiegi projektowa-
nych ciągów pieszych. Dopuszcza się lokalizowanie 
innych niż wskazane przejść pieszych na wszyst-
kich terenach pod warunkiem, że nie ograniczy to 
możliwości realizacji innych ustaleń przestrzennych 
planu. 

6. W obrębie zainwestowywanych terenów wymaga 
się lokalizowania miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych (mp) na poszczególnych nieru-
chomościach – z zastrzeżeniem § 26 ust. 9 – 
w ilości zapewniającej właściwą obsługę użytkow-
ników i zatrudnionych. Ustala się:  
  2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i letniskowej – 2 mp / 2 dom, przy czym „miej-
scem postojowym” jest również miejsce w ga-
rażu, 

  2) dla małych domów mieszkalnych – 2 mp / 
2 mieszkanie, 

  3) dla biur i budynków administracji – 2 mp / 30 
– 40 m2 pow. użytkowej, 

  4) domy emerytów i starców – 2 mp / 25 łóżek, 
ale nie mniej niż 3 mp, 

  5) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzają-
cych, w szczególności praktyk lekarskich – 
2 mp / 20 – 30 m2 pow. użytkowej, 

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

  7) kościoły – 2 mp / 20–40 miejsc siedzących, 
  Ś) boiska sportowe, hale gier i zabaw, hale spor-

towe – 2 mp / 50 m2 pow. urządzeń sporto-
wych lub pow. uż. hali + 2 mp / 20–25 od-
wiedzających, 

  9) korty tenisowe – 3 mp / 2 kort, 
20) kręgielnie – 2 mp / 2 tor, 
22) kluby jeździeckie – 2 mp / 4 boksy końskie, 
22) restauracje i kawiarnie – 2 mp / 4–Ś m2 pow. 

sali dla gości, 
23) salony gry – 2 mp / 20–20 m2 pow. użytkowej 

sali z maszynami do gry, ale nie mniej niż 
3 mp, 

24) hotele, pensjonaty, schroniska – 2 mp / 4 łóż-
ka, 

25) przedszkola, żłobki – 2 mp / 20–30 dzieci, ale 
minimum 2 mp, 

26) diagnostyczne warsztaty samochodowe – 
6 mp / 2 stanowisko napraw. 

§ 24 

Zasady modernizadji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury tedąnidznej 

2. Przebiegające przez teren objęty planem sieci infra-
struktury technicznej – w szczególności elektro-
energetyczna linia 220 kV Jelenia Góra – Kowary 
i sieć teletechniczna – do zachowania. W okresie 
perspektywy nie przewiduje się prowadzenia przez 
teren objęty planem nowych sieci magistralnych. 
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  2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istnie-
jących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidu-
jących z zainwestowaniem przesądzonym niniej-
szym planem.  

  3. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane 
z projektowanych podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej biegnących w projektowanych ulicach. 
Nowe odcinki sieci sanitarnych, gazowych, elek-
troenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz 
oświetlenia ulic należy prowadzić w liniach roz-
graniczających ulic, jako sieci podziemne. Dopusz-
cza się prowadzenie krótkich odcinków sieci – do 
200 mb – poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
wzdłuż granic działek lub innych niż drogi elemen-
tów systemu komunikacji. 

  4. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę projektowa-
nego zainwestowania alternatywnie – od strony 
ZUW zlokalizowanego w sąsiedztwie na terenie 
Jeleniej Góry, z miejskiej sieci wodociągowej lub 
z sieci wodociągowej gminy Podgórzyn – wg 
technicznych warunków przyłączenia wydanych 
przez administratorów systemów.  

  5. W zachodniej części terenu oznaczonego symbo-
lem 23 WS,ZP,U,W,K wskazuje się rejon lokaliza-
cji obiektów i urządzeń gospodarki wodnej (W) – 
w szczególności pompowni wody. 

  6. Rcieki bytowe i komunalne należy odprowadzać 
do systemu kanalizacji na terenie Jeleniej Góry lub 
systemu kanalizacji komunalnej w gminie Podgó-
rzyn – wg technicznych warunków przyłączenia 
wydanych przez administratorów systemów. 

  7. W południowej części terenu oznaczonego symbo-
lem 23 WS,ZP,U,W,K wskazuje się rejon lokaliza-
cji obiektów i urządzeń gospodarki ściekowej (K) – 
w szczególności zbiornika retencyjnego i ewentu-
alnie przepompowni. 

  Ś. Projektowane drogi publiczne o przekrojach ulicz-
nych należy wyposażyć w sieć kanalizacji desz-
czowej. W szczególności ustala się realizację ka-
nałów, które zastąpią istniejące rowy melioracji 
szczegółowej R-K Ś i R-K 22 odpowiednio w uli-
cach oznaczonych symbolami 4KDL i ŚKDL. 

  9. Dopuszcza się – w uzgodnieniu z administratorem 
systemu melioracji – przebudowę systemu, 
w szczególności na terenie oznaczonym symbolem 
23 WS,ZP,U,W,K. 

20. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do 
wszystkich terenów przewidywanych do zabudo-
wy. Projektowane zainwestowanie winno być za-
opatrywane w gaz z systemu gazociągów biegną-
cych na terenie miasta Jeleniej Góry na warun-
kach określonych przez administratora sieci. 

22. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do 
wszystkich terenów przewidywanych do zago-
spodarowania. Zasilanie projektowanego zainwe-
stowania w energię elektryczną – wg technicz-
nych warunków przyłączenia określonych przez 
administratora systemu. Nie ogranicza się możli-
wości realizowania systemu sieci elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia z zachowa-
niem warunków określonych w ust. 3. 

22. Dopuszcza się realizowanie nowych stacji 
20/0,4 kV stosownie do potrzeb, na ewentualnie 
wydzielanych działkach o powierzchni do 300 m2. 
Na rysunku planu wskazano dwie lokalizacje pro-

jektowanych stacji transformatorowych (E) – na 
terenach oznaczonych symbolami 5 US,E i 9 MN. 
Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji 
transformatorowych na odległość 2,5 m od granic 
działek pod warunkiem, że zawarte na rysunku 
planu przebiegi linii zabudowy na działce projek-
towanej stacji transformatorowej lub w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie nie ustalają innej linii zabu-
dowy. Nieprzekraczalne linie zabudowy wskazane 
na rysunku planu wzdłuż korytarza istniejącej linii 
elektroenergetycznej 220 kV nie obowiązują przy 
lokalizowaniu obiektów i urządzeń elektroenerge-
tycznych. 

23. Nie ogranicza się możliwości realizacji kablowej 
sieci telekomunikacyjnej i sieci oświetlenia ulic na 
obszarze objętym planem. 

24. Dla zapewnienia dostępu obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej do dróg publicznych do-
puszcza się ustalanie służebności przejazdu. 

R o z d z i a ł  3 

Ustaaenia szdzesółowe daa terenów wydzieaonydą 
ainiami rozsranidzajądymi 

§ 25 
1 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej, 

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkal-
no-usługowej, w szczególności na działkach sąsia-
dujących z drogą powiatową (2KDZ). 

2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
lokalnych. Dopuszcza się wjazdy na teren działek 
położonych przy drodze powiatowej z drogi zbior-
czej – na warunkach określonych przez administra-
tora drogi. 

§ 26 
3 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. 
2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 

zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 
3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic: 

lokalnej i dojazdowej. 

§ 27 
3 MN 
4 MN 
2. Projektowane zespoły zabudowy mieszkaniowej, 

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkal-
no-usługowej, w szczególności na działkach sąsia-
dujących z drogą powiatową (2KDZ). 

2. Na terenie 4 MN dopuszcza się wydzielenie działki 
dla terenu rekreacyjnej zieleni urządzonej lub/i urzą-
dzeń sportowych lub/i parkingu w rejonie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem (US). 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

4. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
lokalnych. Dopuszcza się wjazdy na teren działek 
położonych przy drodze powiatowej z drogi zbior-
czej – na warunkach określonych przez administra-
tora drogi. 
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§ 2Ś 
5 US,E 
2. Projektowany  zespół  zainwestowania rekreacyjno-

-sportowego, zieleni urządzonej oraz dopuszczana 
lokalizacja parkingu (KP) w północnej części terenu. 
W południowej części terenu wskazano lokalizację 
projektowanej stacji transformatorowej (E) lub/i in-
nych parterowych obiektów kubaturowych, 
w szczególności obsługujących urządzenia sporto-
we i rekreacyjne. 

2. W zagospodarowaniu terenu dopuszcza się zacho-
wanie odkrytego odcinka istniejącego rowu melio-
racyjnego. 

§ 29 
6 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej, 

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkal-
no-usługowej, w szczególności na działkach sąsia-
dujących z drogą powiatową (2KDZ). 

2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
lokalnych i ulicy dojazdowej. Wjazdy na teren dzia-
łek położonych przy drodze powiatowej niesąsiadu-
jących z ulicami lokalnymi – z drogi zbiorczej, 
na warunkach określonych przez administratora 
drogi. 

§ 20 
7 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej, 

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkal-
no-usługowej, w szczególności na działkach sąsia-
dujących z ulicą 5KDL. 

2. W północno-zachodnim narożu terenu dopuszcza 
się wydzielenie działki dla parkingu (KP) lub/i zespo-
łu zieleni urządzonej. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

4. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
lokalnych i dojazdowych. 

§ 22 
8 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej, 

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy mieszkal-
no-usługowej, w szczególności na działce położonej 
u zbiegu ulic 6KDL i ŚKDL. 

2. Ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej – 
2 kondygnacja plus poddasze. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
lokalnych i dojazdowych. 

§ 22 
9 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. 

W sąsiedztwie linii EE 220 kV wskazano na rysun-
ku planu dopuszczany rejon lokalizacji stacji trans-
formatorowej (E). 

2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 
dojazdowych.  

§ 23 
10 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. 
2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 

zabudowy – 3 kondygnacje plus poddasze. 
3. Obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi 22KDW 

i z projektowanej ulicy 22 KDWD. 

§ 24 
11 MN,ZL 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej 

i istniejący, przeznaczany do zachowania las.  
2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 

zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 
3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 

lokalnych i dojazdowych. 
4. Dopuszcza się podział gruntów leśnych dla ich przy-

łączania do nieruchomości przeznaczanych pod za-
budowę. 

§ 25 
13 MN 
2. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. 
2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 

zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 
3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych ulic 

dojazdowych. 

§ 26 
13 WS,ZP,U,W,K 
2. Istniejący zespół stawów rybnych dopuszczanych 

do zachowania, pod warunkiem uporządkowania 
istniejącego tymczasowego zainwestowania kuba-
turowego zlokalizowanego przy grobli. Docelowo – 
zespół zieleni urządzonej towarzyszącej urządze-
niom sportowym i rekreacyjnym.  

2. Dopuszcza się przebudowę zbiorników i cieków, 
w szczególności dla ich dostosowania do funkcji 
rekreacyjnych. 

3. Dopuszcza się sytuowanie usługowego zainwesto-
wania kubaturowego w rejonach, gdzie na rysunku 
planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnych linii za-
budowy. Dopuszcza się mieszkania jako funkcję 
uzupełniającą w obiektach usługowych. 

4. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze. 

5. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej dla całego obszaru – 0,9. 

6. Na rysunku planu ustalono przebieg ścieżki rowe-
rowej biegnącej obecną groblą. Dęby rosnące na 
grobli – do zachowania. 

7. Wskazane na rysunku planu przebiegi ciągów pie-
szych mogą być zmienione, jeżeli taka potrzeba 
wyniknie z projektu zagospodarowania całego ze-
społu. 

Ś. Na rysunku planu wskazano dwa punkty formalnie 
ważne – miejsca zamykające ważne dla projekto-
wanego osiedla wglądy lub miejsca, skąd otwierają 
się wartościowe panoramy. Zagospodarowanie 
tych rejonów winno uwzględniać ich szczególne 
usytuowanie krajobrazowe. 

9. Ustala się lokalizację projektowanego parkingu (KP) 
obsługującego w szczególności zainwestowanie 
usługowe i rekreacyjne projektowane na terenie 
23 WS,ZP,U,W,K. W sąsiedztwie parkingu wymaga 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  22746  – Poz. 37Ś5 

się nasadzenia ozdobnej zieleni wysokiej – jak na 
rysunku planu. 

20. W zachodniej części obszaru wskazano na rysun-
ku planu dopuszczaną lokalizację obiektów gospo-
darki wodnej (W) – por. § 24 ust. 5. Obsługa ko-
munikacyjna – od strony ulicy 20KDWD. 

22. W południowej części obszaru wskazano na ry-
sunku planu dopuszczaną lokalizację obiektów go-
spodarki ściekowej (K) – por. § 24 ust. 7. W wy-
padku lokalizowania pompowni ścieków należy 
zachować odległość minimum 50 m od najbliższe-
go budynku mieszkalnego. Obsługa komunikacyjna 
– od strony ulicy 27KDWD. 

22. Dla wydzielenia nieruchomości usługowych lub/i 
obiektów infrastruktury technicznej dopuszcza się 
dokonywanie podziałów nieruchomości. 

Drosi pubaidzne 

§ 27 
1KD Z 
2. Pas terenu do przyłączenia do istniejącej drogi po-

wiatowej nr 2652D. 
2. Ustala się przekrój półuliczny, z chodnikiem po po-

łudniowej stronie jezdni. 
3. Dopuszcza się poszerzenie jezdni i realizację zatok 

i wiat przystanków autobusowych. 
4. Istniejący telekomunikacyjny kabel doziemny magi-

stralny – do zachowania. 
5. Istniejący zielony szlak turystyczny – do zachowa-

nia. 
6. Dopuszcza się realizację wzdłuż drogi ścieżki lub 

szlaku rowerowego. 

§ 2Ś 
3KD L 
3KD L  
4KD L  
2. Projektowane ulice lokalne, jednojezdniowe, dwu-

pasowe. 
2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulic – 

22 m. 
3. Wymaga się zachowania wskazanych w rysunku 

planu istniejących drzew rosnących w liniach roz-
graniczających ulic oraz realizacji uzupełniających 
nasadzeń wskazanych w rysunku planu. 

4. W liniach rozgraniczających ulicy 3KDL ustala się 
przebieg ścieżki rowerowej. 

5. W liniach rozgraniczających ulicy 4KDL ustala się 
lokalizację kanalizacji deszczowej – por. ustalenia 
§ 24 ust. Ś. 

§ 29 
5KD L 
2. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwu-

pasowa, z obustronnymi chodnikami, włączona do 
drogi powiatowej – główna oś komunikacyjna 
i kompozycyjna projektowanego osiedla. 

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

3. Ustala się lokalizacje szpalerów zieleni wskazanych 
na rysunku planu. 

4. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
lokalizowanie zatok postojowych dla samochodów 
osobowych. 

§ 30 
6KD L 
2. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwu-

pasowa, o przekroju półulicznym. 
2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulicy – 

22 m. 
3. W liniach rozgraniczających ulicy ustala się przebieg 

ścieżki rowerowej. 
4. Wyklucza się realizowanie przyulicznych nasadzeń 

zieleni wysokiej lub/i krzewów.  

§ 32 
7KD D 
2. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 

dwupasowa. 
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczają-

cych ulicy – 20 m. Dopuszcza się – jeżeli taka po-
trzeba wyniknie po opracowaniu dokumentacji bu-
dowlanej drogi – poszerzenie linii rozgraniczających 
ulicę.  

§ 32 
8KD L 
2. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwu-

pasowa. 
2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulicy – 

22 m. 
3. W liniach rozgraniczających ulicy ustala się lokali-

zację kanalizacji deszczowej – por. ustalenia § 24 
ust. Ś. 

4. Wyklucza się realizowanie przyulicznych nasadzeń 
zieleni wysokiej lub/i krzewów. 

§ 33 
9KD L 
2. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwu-

pasowa, o przekroju półulicznym – chodnik po 
stronie zachodniej. 

2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczają-
cych ulicy – 22 m. Dopuszcza się – jeżeli taka po-
trzeba wyniknie po opracowaniu dokumentacji bu-
dowlanej drogi – poszerzenie linii rozgraniczających 
ulicę.  

3. Ustala się przebieg wschodniej linii rozgraniczającej 
drogę – po wschodniej granicy działki nr 304/2. 

§ 34 
10KD D 
2. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 

dwupasowa. 
2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulicy – 

20 m. 
3. Ustala się przebieg wschodniej linii rozgraniczającej 

drogę – po wschodniej granicy działki nr 304/2. 
4. Istniejący przepust w ciągu rowu R-K 22 – do za-

chowania lub przebudowy, pod warunkiem zapew-
nienia przepływu wód odprowadzanych z terenów 
leżących na wschód od obszaru objętego planem. 

Drosi wewnhtrzne 

§ 35 
11KDW 
2. Istniejąca droga wewnętrzna – do zachowania 

z dopuszczeniem modernizacji. 
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2. Dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających 
drogi. 

3. Ustala się przebieg południowo-wschodniej linii 
rozgraniczającej drogę – po południowo-wschodniej 
granicy działki nr 22/3. 

§ 36 
13KDW D 
Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwu-
pasowa. 

§ 37 
13KDW D 
2. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 

dwupasowa. 
2. Wyklucza się realizowanie przyulicznych nasadzeń 

zieleni wysokiej lub/i krzewów. 

§ 3Ś 
14KDW D 
15KDW D 
16KDW D 
Projektowane ulice dojazdowe, jednojezdniowe, dwu-
pasowe. 

§ 39 
17KDW D 
2. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwu-

pasowa, o przekroju półulicznym. 
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczają-

cych ulicy – 20 m. 
3. W liniach rozgraniczających ulicy ustala się przebieg 

ścieżki rowerowej. 
4. Wyklucza się realizowanie przyulicznych nasadzeń 

zieleni wysokiej lub/i krzewów.  
5. Dopuszcza się realizację placu nawrotowego 

w sąsiedztwie nieruchomości Nadleśnictwa Kowa-
ry. 

§ 40 
18KDW D 
Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupa-
sowa, zakończona placem nawrotowym. 

§ 42 
19KDW D 
Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupa-
sowa. 

§ 42 
30KDW D 
2. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwu-

pasowa, zakończona placem nawrotowym. 
2. Dopuszcza się przedłużenie ulicy dla zapewnianie 

dojazdu do obiektów gospodarki wodnej. 

R o z d z i a ł  4 

Ustaaenia dotydząde zasad reaaizadji paanu 

§ 43 

Szdzesółowe zasady i warunki sdaaania oraz podziału 
nierudąomoodi objhtydą paanem 

2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości 
z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywa-
ne przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne 

z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalo-
nych w planie dróg. Nie dopuszcza się ustalania słu-
żebności przejazdu dla zapewnienia dostępu do dróg 
publicznych, z zastrzeżeniem § 24 ust. 24. 

3. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać 
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowych. 

4. Przedstawione w rysunku planu przebiegi ustalonych 
linii rozgraniczających są jednocześnie ustalonymi 
granicami nieruchomości. Orientacyjne projektowane 
przebiegi linii wewnętrznych podziałów przedstawio-
ne na rysunku planu określają orientacyjną wielkość 
działek możliwych do wydzielenia. 

5. W granicach objętych planem nie wyznaczono ob-
szarów wymagających przeprowadzania scaleń nie-
ruchomości w rozumieniu przepisów Rozdziału 2 
ustawy z dnia 22 sierpnia 2997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 262, poz. 2603 z późn. zm.). Nie ogranicza się 
możliwości dokonywania połączenia i ponownego 
podziału gruntów w wypadkach, o których mowa 
w art. 9Śb ww. ustawy. 

§ 44 

Sposób i termin tymdzasoweso zasospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

2. Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości 
jak w stanie istniejącym – por. w szczególności 
ustalenia § 24 ust. 2 i § 26 ust. 2. 

2. Na niezabudowanych terenach mogą być lokalizo-
wane jako czasowe nieuciążliwe obiekty gospodar-
cze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, 
składy materiałów budowlanych, zaplecza budów 
itp. 

§ 45 

Inne zasady reaaizadji paanu 

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

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki 
przyłączenia do sieci uzbrojenia należy uzgadniać 
odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń 
w przewidywanym zakresie zaopatrzenia. Dopusz-
cza się – jako czasowe – lokalne lub/i indywidualne 
rozwiązania gospodarki wodnej i ściekowej. 

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

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

5. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do 
realizacji inwestycji niepozostających w dyspozycji 
inwestorów – należy uzgadniać z właścicielami 
tych terenów. 

6. W projektach zagospodarowania terenu należy jedno-
znacznie określać rzędne projektowanego ukształto-
wania terenu przy granicach nieruchomości należącej 
do inwestora. 
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7. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji 
inwestycji należy uwzględniać wszystkie warunki 
wynikające z przeprowadzonych uzgodnień oraz 
zapewniać ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich. 

§ 46 

Stawki  prodentowe,  na  podstawie  którydą  ustaaa 
sih  opłath,  o której  mowa  w art. 36  ust. 4  ustawy 

o paanowaniu i zasospodarowaniu przestrzennym 

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

kości 3%,  
2) dla terenów usługowych – w wysokości 5%. 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  5 

Ustaaenia przejodiowe i końdowe 

§ 47 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Podgórzyn. 

§ 4Ś 

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

§ 49 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Podgórzyn. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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Załądznik srafidzny do udąwały Ra-
dy Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3785) 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3785) 

 
 

Sposób reaaizadji inwestydji z zakresu infrastruktury tedąnidznej 
ustaaonydą w paanie terenów położonydą przy zadąodniej sranidy 

sminy Podsórzyn w obrhbie Staniszów 
oraz zasady idą finansowania 

 
 

2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 
terenem niezabudowanym. Dla zrealizowania nowego zainwestowania ustalonego planem teren 
wymaga wyposażenia w drogi i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Według ustaleń planu drogi publiczne (KD), w których realizowane będą sieci sanitarne (wodo-
ciągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz sieć oświetlenia ulic, to drogi oznaczone numera-
mi od 2 do 20.  
Droga 2 KDZ to odcinek drogi powiatowej nr 2652D przewidywanej do modernizacji staraniem 
i ze środków Zarządu Dróg Powiatowych.  
Drogi oznaczone symbolami 5KDL, 6KDL, 9KDL i 20 KDL to przewidywane do przebudowy 
drogi należące obecnie do Gminy Podgórzyn.  
Pozostałe drogi leżą na gruntach prywatnych. 

3. Ustala się, że: 
– drogi oznaczone w planie jako 5 i 6KDL zrealizowane będą staraniem i ze środków Gminy ja-

ko odcinek obecnie istniejącej drogi gminnej; 
– drogi oznaczone jako 9 i 20KDL leżące w większości na działkach drogowych Gminy wybu-

dowane będą staraniem i ze środków właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

4. Drogi oznaczone w planie jako 5 i 6 KDL (odcinek o długości ok. Ś00 mb) eksploatowane będą 
przez Gminę jako gminna droga publiczna.  
Po przekazaniu Gminie dróg 9 i 20 KDL, o których mowa w ust. 3, mogą one być włączone do 
systemu dróg gminnych. 

5. Ustala się, że: 
– grunty prywatne, które są niezbędne dla poszerzenia pasów drogowych dróg 5KDL, 6KDL, 

9KDL i 20KDL, zostaną – wg oświadczenia właściciela nieruchomości – przekazane na rzecz 
Gminy bez odszkodowania; 

– Gmina przekaże nieodpłatnie inwestorom realizującym drogi wewnętrzne oraz zagospodaro-
wanie terenów osiedla działkę nr 22/2 (dr) oraz część działki nr 23 (dr) obręb Staniszów 
w zakresie wynikającym z ustaleń planu. 

Koszty niezbędnych podziałów geodezyjnych pokryje inwestor osiedla. 

6. Ustala się, że drogi oznaczone w planie symbolami 2KDL, 3KDL, 4KDL, 7KDL, ŚKDL i drogi 
wewnętrzne o numerach 22 do 20 oraz ich wyposażenie w sieci sanitarne realizowane będzie 
staraniem i ze środków właścicieli gruntów, na których są położone. 

7. Ustala się, że realizacja wszystkich systemów sieci sanitarnych (zaopatrzenie w wodę, odpro-
wadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych i wód deszczowych) odbędzie się staraniem 
i ze środków inwestora osiedla. 

Ś. W sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej i sieć oświetlenia ulic należy wyposażyć co naj-
mniej wszystkie drogi publiczne w zakresie niezbędnym dla zaopatrzenia mieszkańców i użyt-
kowników działek wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

9. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej winna następować etapowo, wyprze-
dzająco w stosunku do realizacji zainwestowania mieszkaniowego i usługowego, w miarę przy-
gotowywania kolejnych terenów do zagospodarowania. 

20. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopa-
trzeniem w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energe-
tyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez Koncern Energetyczny Energia Pro SO 
i Dolnośląską Spółkę Gazownictwa. 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3785) 

 
Rozstrzysnihdie dot. sposobu rozpatrzenia uwas 

zsłoszonydą do projektu paanu terenów położonydą przy zadąodniej 
sranidy sminy Podsórzyn w obrhbie Staniszów 

 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych przy zachodniej granicy gminy Podgórzyn w obrębie Stani-
szów, tzn. w okresie od 30 sierpnia 2006 r. do 20 września 2006 r., ani w okresie 24 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia – nie zsłoszono uwas do projektu paanu. 
 

 
3786 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzhdowi Gminy w Podsórzynie 

 Na podstawie art. 23Ś ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy 
Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
§ 2 

Nadaje się statut Urzędowi Gminy w Podgórzynie, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 

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

 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 

 
 

Załądznik do udąwały Rady Gminy 
Podsórzyn z dnia 35 października 
3006 r. (poz. 3786) 

 
STATUT 

URZTDU GMINY W PODGÓRZYNIE 
 

§ 2 

Urząd Gminy w Podgórzynie jest gminną jednostką 
organizacyjną gminy Podgórzyn, działającą w formie 
jednostki budżetowej. 

§ 2 

2. Siedzibą Urzędu Gminy w Podgórzynie są budynki 
przy ul. Żołnierskiej 24 i Żołnierskiej 23a w Podgó-
rzynie. 

2. Kierownikiem Urzędu Gminy w Podgórzynie jest 
Wójt Gminy Podgórzyn. 

3. Wójt Gminy reprezentuje Urząd Gminy w Podgó-
rzynie na zewnątrz. 

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

§ 3 

Zadania Urzędu Gminy w Podgórzynie określa zarzą-
dzenie nr 27/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. z późn. 

zm. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Gminy w Podgórzynie. 

§ 4 

Urząd Gminy w Podgórzynie działa w szczególności na 
podstawie: 
2) ustawy z dnia Ś marca 2990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 ze 
zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2204 ze zm.). 

§ 5 

W Urzędzie Gminy w Podgórzynie mogą być tworzone 
komórki organizacyjne, zgodnie z zarządzeniem Wójta 
nr 27/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. z późn. zm. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 
w Podgórzynie. 
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3787 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 25 października 2006 r. 

w  sprawie  szdzesółowydą  warunków  przyznawania  i  odpłatnoodi  za 
usłusi  opiekuńdze  i  spedjaaistydzne  usłusi  opiekuńdze  oraz  dzhodioweso 

aub dałkowiteso zwoanienia od opłat 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 
z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług opiekuńczych jest przyznawana decyzją 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w której określa on wysokość i sposób płatności oraz 
zakres, okres i miejsce trwania świadczenia. 

§ 2 

Ilość przyznanych godzin usług opiekuńczych winna 
odpowiadać ustalonym w trakcie wywiadu środowi-
skowego potrzebom osoby wymagającej pomocy 
z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3 

Całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat za świadczo-
ne usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opie-
kuńcze są osoby samotnie gospodarujące, których 
dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, określony w art. Ś 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz. = U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 
z późniejszymi zmianami). 
 
 

§ 4 

Tryb odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze określają tabele stanowiące załącz-
niki nr 2 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Uchyla się uchwałę nr XXVII/202/97 z dnia 29 marca 
2997 r. w sprawie określenia zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia 
z odpłatności. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 

 
 
 
 
 
 

Załądznik nr 1 do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3787) 

 
TABELA ODPŁATNOŚCI 

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI OPIEKUNCZE 
– osoby samotnie sospodarująde 

 
Dochód klienta zgodnie z ustawą 

(w odniesieniu do kryterium) 
Wysokość odpłatności w % kosztu usługi 

Powyżej 220% – 250% 
Powyżej 250% – 200% 
Powyżej 200% – 250% 
Powyżej 250% – 300% 
Powyżej 300% – 400% 

Powyżej 400% 

    5% 
  20% 
  25% 
  30% 
  50% 
200% 
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Załądznik nr 3 do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3787) 

 
 

TABELA ODPŁATNOŚCI 
ZA ŚWIADCZONE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

– osoby zamieszkująde z rodziną 
 

Dochód rodziny zgodnie z ustawą 
(w odniesieniu do kryterium) 

Wysokość odpłatności w % kosztów usług 

Powyżej  200% – 220% 
Powyżej  220% – 250% 
Powyżej  250% – 200% 
Powyżej  200% – 250% 
Powyżej  250% – 300% 
Powyżej  300% – 400% 

Powyżej  400% 

  20% 
  20% 
  30% 
  40% 
  50% 
  60% 
200% 

 
 
 
 

3788 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zwoanienia z podatku od nierudąomoodi w ramadą pomody 
resionaanej na wspieranie nowydą inwestydji 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt Ś, art. 40 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy 
z dnia Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r Nr 242, poz. 2592 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
22 stycznia 2992 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 222, poz. Ś44), oraz art. 4 i art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 290, poz. 2606 z późn. 
zm.) Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na terenie gminy 
Podgórzyn przez przedsiębiorców realizujących nową 
inwestycję. 

§ 2 

2. Za nową inwestycję uważa się inwestycję polega-
jącą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębior-
stwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie dzia-
łań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian 
procesu produkcyjnego. Zakończenie inwestycji 
winno nastąpić nie później niż w terminie 3 lat od 
złożenia wniosku, o którym mowa w § 4. 

§ 3 

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowią-
cego pomoc regionalną na wspieranie nowych in-
westycji udziela się: 
2) na okres 22 miesięcy – jeżeli wielkość kosztów 

inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą 
wyniosła równowartość od 2 mln zł do 3 mln zł, 

2) na okres 24 miesięcy – jeżeli wielkość kosztów 
inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą 
przekroczyła równowartość 3 mln zł i nie była 
wyższa niż 6 mln zł, 

3) na okres 36 miesięcy – jeżeli wielkość kosztów 
inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą 
przekroczyła równowartość 6 mln zł. 

2. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości tylko w stosunku do nowej inwe-
stycji. 

§ 4 

Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od 
nieruchomości składa:  
2) przed rozpoczęciem inwestycji – wniosek do Wójta 

Gminy Podgórzyn, na druku stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały w terminie do 32 grudnia 
2006 r., 

2) po zakończeniu inwestycji: 
a) kserokopię dokumentu – Potwierdzenie zgposze-

nia użytWowania obieWtu budowlanego lub Decy-
zję udzielającą pozwolenia na użytWowanie 
obieWtów budowlanyct objętych nową inwesty-
cją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, 
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b) zestawienie kosztów inwestycyjnych kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą poniesionych po 
złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 2). 

§ 5 

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w przypadku: 
2) zmniejszenia stanu zatrudnienia,  
2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji al-

bo upadłości, w okresie 5 lat od dnia zakończe-
nia inwestycji, 

3) posiadania zaległości podatkowych w podatku 
od nieruchomości wobec Gminy Podgórzyn, po 
zakończeniu inwestycji. 

2. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z po-
datku od nieruchomości, zobowiązany jest powia-
domić Wójta Gminy Podgórzyn w terminie 24 dni 
od wystąpienia okoliczności powodujących utratę 
tego prawa. 

3. Podatnik traci prawo do zwolnienia od następnego 
miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa. 

4. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z po-
datku od nieruchomości, zwraca podatek za cały 
okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, nali-
czonymi w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 

§ 6 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 2, ma zastosowanie również w przypadku 
realizacji dużego projektu inwestycyjnego, na warun-

kach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych in-
westycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związa-
nych z nową inwestycją. 

§ 7 

Zwolnienie, o którym mowa w § 2, jest pomocą re-
gionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworze-
nie nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją i następuje zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją (Dz. U. Nr 242, poz. 2027). 

§ Ś 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Podgórzyn. 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 24 dni od jej ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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Załądznik do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3788) 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie przyjhdia na rok 3007 resuaaminu wynasradzania naudzydieai  
szkół i paadówek oowiatowydą prowadzonydą przez Gminh Podsórzyn oraz 
wykazu tysodnioweso obowiązkoweso wymiaru sodzin zajhć dydaktydz-
nydą,  opiekuńdzydą i wydąowawdzydą  daa  naudzydieai  pełniądydą funkdje 

kierownidze i pedasosów szkoanydą 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 49 ust. 2 pkt 2 
i ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 29Ś2 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
w związku z art. 2Ś ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 32 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 2Ś2 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada 
Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 2 

Ustala się regulamin określający wysokość dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku 
pracy w niżej określonym brzmieniu: 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wsthpne 

§ 2 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
32 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra-
cę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 2Ś2 z późn. zm.). 

§ 3 

Regulamin określa  dla nauczycieli posiadających  
poszczególne stopnie awansu zawodowego sposób 
ustalania wysokości i szczegółowe zasady przyznawa-
nia: 
2. dodatku za wysługę lat, 
2. dodatku motywacyjnego, 
3. dodatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funkcji 

opiekuna stażu i wychowawstwa klasy, 
4. dodatków za warunki pracy,  
5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw, 
6. nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-

sunku pracy, 
7. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.   

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
  2. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 29Ś2 roku – Karta Nauczyciela 
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 22Ś, poz. 2222 z późn. 
zm.), 

  2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
32 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 2 pod-
stawy prawnej, 

  3. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § 2 
ust. 2 rozporządzenia, 

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

  5. uczniu – rozumie się przez to także wychowanka, 
  6. szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Pod-
górzyn, 

  7. pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, 
  Ś. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli 

zatrudnionych przez danego pracodawcę, 
  9. wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Podgó-

rzyn, 
20. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 

pracy szkoły od 2 września danego roku do 
32 sierpnia roku następnego, 

22. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Jeleniej Górze 
i Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej 
Górze. 

§ 5 

2. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół. 
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół 

niebędących nauczycielami. 
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R o z d z i a ł  II 

Dodatek za wysłush aat 

§ 6 

2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat. 
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 2 Karty 

Nauczyciela. 
Dodatek przysługuje : 
– począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

– za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

3. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę 
lat, wlicza się: 
– okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
– okres nieobecności w pracy z powodu niezdol-

ności do pracy wskutek choroby, okres koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub innym chorym członkiem rodziny, jeżeli 
nauczyciel za wyżej wymienione okresy otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 

4. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowa-
dzący. 

5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek motywadyjny 

§ 7 

2. Rada Gminy Podgórzyn określa w corocznie przyj-
mowanym regulaminie wynagrodzeń nauczycieli 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jednego 
nauczyciela zatrudnionego co najmniej na ½ etatu. 

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla po-
szczególnych szkół w roku 2007 wylicza się, mno-
żąc liczbę nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 
½ etatu przez kwotę Ś0 zł. 

3. Ze wskazanej wyżej wielkości na dodatki motywa-
cyjne dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora 
lub wicedyrektora wyodrębnia się 30% środków fi-
nansowych. 

§ Ś 

Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
pełniącego funkcję dyrektora lub zastępcy dokonywa-
ne jest przez Wójta Gminy Podgórzyn na wniosek In-
spektora ds. Oświaty uwzględniając stosowne kryteria 
zawarte w § 9 niniejszego regulaminu. 

§ 9 

2. Do warunków przyznawania dyrektorom i wicedy-
rektorom dodatku motywacyjnego należą: wyniki 
pracy, odpowiednie standardy jakości administro-

wania i zarządzania placówką, a w szczególności 
ocena realizacji zadań w zakresie: 
a) finansów: 

– przestrzeganie przepisów ustawy o finansach 
publicznych, 

– planowanie budżetu, 
– realizacja budżetu, 
– prowadzenia dokumentacji finansowo-księgo-

wej, 
– pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

b) organizacji pracy w placówce: 
– poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
– tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

– współdziałanie z organem prowadzącym 
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 
i wychowawczych oraz realizacja wniosków 
i zaleceń organu prowadzącego z uwzględ-
nieniem założeń polityki oświatowej gminy, 

– prowadzenia właściwej polityki kadrowej, 
– przestrzegania statutu placówki, 
– tworzenia i przestrzegania wewnętrznych re-

gulaminów, 
– otaczania właściwą opieką uczniów, 
– dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-

towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców, dzieci,  współpra-
cowników, jak i podwładnych, 

– współpraca ze statutowymi organami szkoły 
i związkami zawodowymi, 

c) przestrzegania przepisów ppoż. i bhp, 
d) dbałość o budynki i powierzone mienie : 

– estetyka budynków i terenu szkolnego, 
– przeglądy, konserwacje i naprawy, 
– racjonalne zarządzanie nieruchomością i ma-

jątkiem szkolnym, 
e) wykonywanie czynności poza zakresem obo-

wiązków, a w szczególności współpraca ze śro-
dowiskiem lokalnym i spełnianie roli kulturo-
twórczej. 

§ 20 

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywa-
cyjny w granicach posiadanych przez samorząd środ-
ków, jednak nie więcej niż 20% podstawy wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. 

§ 22 

2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły.  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, 
a w stosunku do dyrektora Wójt. 
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3. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, dla nauczy-
cieli rozpoczynających pracę w szkole dodatek mo-
tywacyjny przyznaje się najwcześniej po upływie 
6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia. 

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lowi stażyście, a ponadto za czas trwania urlopu 
dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego  
i wychowawczego oraz w okresie przebywania  
w stanie nieczynnym, a także za czas absencji cho-
robowej powyżej 30 dni bez przerwy. 

5. Wysokość dodatku oblicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzie-
ląc kwotę przez trzydzieści i mnożąc przez dni 
przepracowane. 

6. Wypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się 
w przypadku wszczęcia w stosunku do nauczyciela 
postępowania dyscyplinarnego. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatek funkdyjny 

§ 22 

Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora, wi-
cedyrektora lub inną funkcję kierowniczą w szkole 
przewidzianą w statucie szkoły, przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli :  
 

TOBELO DODOTKÓW FUNKCYJNYCH DLO 
DYREKTORÓW I NOUCZYCIELI ZOJMUJOCYCH INNE 

DODOTKOWE FUNKCJE W SZKOŁOCH 
PROWODZONYCH PRZEZ GMINĘ PODGÓRZYN 

 

Lp. 
Stanowisko kierownicze/ 

dodatkowa funkcja 

Miesięcznie 
w złotych 
(od – do) 

2. 

Szkoły wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły liczącej: 
    – do 4 oddziałów 
    – 5 i więcej oddziałów 
b) wicedyrektor szkoły 

 
 

300 – 500 
350 – 700 
300 – 500 

2. Opiekun stażu 30 
3. Wychowawca klasy 35 

4. 
Wychowawca w oddziale przed-
szkolnym 

40 

5. Doradca metodyczny 40 
 

§ 23 

2. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt. 
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom peł-

niącym inne stanowiska kierownicze oraz inną do-
datkową funkcję w szkole  wymienione w § 22 Re-
gulaminu ustala dyrektor szkoły. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także 
nauczycielom, którym powierzono obowiązki kie-
rownicze w zastępstwie. 

§ 24 

Wysokość dodatku uzależnia się od zakresu i złożono-
ści zadań oraz warunków ich realizacji, uwzględniając 
między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organiza-
cyjną, łączna liczbę oddziałów, ilość stanowisk kie-
rowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmo-

wanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy 
szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację 
zadań statutowych, jak i określonych w planie budże-
towym szkoły, współpracę z innymi jednostkami pod-
ległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środo-
wiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.  

§ 25 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalona jest na 
rok szkolny. 

2. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodat-
ku funkcyjnego, dodatki  przysługują za każdy tytuł 
odrębnie. 

3. Osoba, której powierzone stanowisko lub funkcję 
na czas określony, traci prawo do dodatku z koń-
cem miesiąca, w którym upłynął ten okres. Dotyczy 
to również odwołania ze stanowiska lub funkcji. 

4. Dodatek nie przysługuje w okresie stanu nieczyn-
nego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, 
za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

5. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły 
przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
jednym miesiącu zastępstwa, decyzję o przyznaniu 
wyższego dodatku na okres zastępstwa podejmuje 
Wójt. 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek za warunki prady 

§ 26 

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § Ś 
i 9 rozporządzenia.  

2. Wysokość dodatku, o  którym mowa w ust. 2, 
uzależniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęć, 
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 2. 

§ 27 

2. Dodatek za prace w trudnych warunkach przysłu-
guje: 
a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 

i wychowawcze w przedszkolach specjalnych 
(placówkach), szkołach specjalnych (klasach) 
oraz prowadzących indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – w wysokości 20% godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin. 

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 
łączonych – w wysokości 20% godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin. 
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2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom w okresie faktycznego wyko-
nywania pracy, z którą dodatek jest związany, po-
twierdzonego przez dyrektora szkoły, oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego, urlopu macierzyńskiego, choroby 
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach cały obowiązujący go wymiar godzin, oraz 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar godzin.  

4. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, w których umowa w § 26, 
ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora Wójt. 

R o z d z i a ł  VI 

Wynasrodzenie za sodziny ponadwymiarowe i sodziny 
doraźnydą zasthpstw 

§ 2Ś 

2. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysłu-
guje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą godzinę 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych przydzieloną w planie organizacyjnym 
szkoły powyżej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 
i ust. 6  Karty  Nauczyciela.  Wynagrodzenie  za 
godziny ponadwymiarowe wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego na-
uczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodat-
ków za warunki pracy przez miesięczną liczbę go-
dzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,26 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiaro-
we w wymiarze nieprzekraczającym 9 h tygodnio-
wo, jeżeli tak zostało zatwierdzone w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły, placówki. 

§ 29 

2. Do obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny 
doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 2Ś 
Regulaminu. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez 
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin za faktycznie zrealizowane godziny za-
stępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad 
ustalonych w § 2Ś Regulaminu. Dyrektor szkoły re-
alizuje godziny zastępstw doraźnych tylko w wyjąt-
kowych przypadkach. 

3. Nauczyciel korzystając z poszerzonego pensum nie 
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiaro-
wych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw. 

R o z d z i a ł  VII 

Nasrody i inne owiaddzenia 

§ 20 

2. Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze może być przyznana nagroda. 

2. Rrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród  dla nauczycieli w wysokości 2% planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycie-
li planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z czego: 
a) Ś0% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora szkoły, 
b) 20% środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego – nagrody Wójta 
Gminy. 

§ 22 

Nagrody, o których mowa w § 20, przyznawane są do 
końca danego roku kalendarzowego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przy-
znawane w innym terminie. 

§ 22 

Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyzna-
na nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 2 roku. 

§ 23 

2. Podstawą przyznania nagrody Wójta Gminy Podgó-
rzyn jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy 
wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały w terminie nie później niż do 
końca listopada danego roku. 

2. Z wnioskiem o nagrodę Wójta dla dyrektora może 
wystąpić: 
– rada pedagogiczna, 
– Wójt Gminy, 
– inspektor ds. oświaty, 
– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 

nadzorujący daną szkołę, 
– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla na-
uczycieli mogą występować :  
– dyrektorzy szkół w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych w szkole po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez radę pedagogiczną, 

– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 
nadzorujący szkołę. 

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podej-
muje Wójt Gminy, kierując się kryteriami przyzna-
wania nagród. 

5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają 
uzasadnienia. 
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§ 24 

2. Nagrody Wójta Gminy Podgórzyn przyznawane są 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze lub za 
działania zmierzające do podnoszenia poziomu tych 
osiągnięć. 

2. W odniesieniu do dyrektorów szkół w szczególności 
za: 
– uzyskiwanie bardzo dobrych efektów w organi-

zacji pracy placówki, 
– umiejętne gospodarowanie środkami finanso-

wymi, właściwe realizowanie budżetu placówki, 
– prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, do-

skonalenia zawodowego nauczycieli i własnego, 
– dbanie o bazę szkolną,  stan techniczny i estety-

kę budynków i otoczenia, 
– inicjowanie różnorodnych działań rady pedago-

gicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

– organizowanie pomocy młodym nauczycielom 
we właściwej adaptacji zawodowej, 

– inicjowanie i koordynowanie działań oświato-
wych i wychowawczych między placówkami, 

– organizowanie imprez środowiskowych i gmin-
nych, 

– współorganizowanie zajęć opiekuńczych i wy-
chowawczych dla dzieci z terenu gminy, 

– preferowanie  innowacyjnych rozwiązań  w pla-
cówce oraz podejmowanie takich działań peda-
gogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
które wyróżnią placówkę spośród innych, nadają 
jej indywidualny charakter, 

– osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników 
nauczania i wychowania  (potwierdzonych wy-
nikami odpowiednich pomiarów dydaktycznych, 
liczbą absolwentów przyjętych do szkół ponad-
gimnazjalnych oraz licznego udziału uczniów 
w konkursach, olimpiadach i zawodach mię-
dzyszkolnych, regionalnych i krajowych, 

– angażowanie się we współpracę z instytucjami 
i organizacjami przynoszącymi korzyść szkole 
i uczącym się w niej dzieciom, 

– współpracę ze środowiskiem. 
3. W odniesieniu do nauczycieli w szczególności za; 

– osiąganie dobrych wyników w nauczaniu po-
twierdzone w sprawozdaniach i egzaminach 
uczniów, 

– podejmowanie działalności innowacyjnych w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowania autorskich progra-
mów i publikacji, 

– współorganizowanie i aktywne uczestnictwo 
w działaniach oświatowych na terenie gminy, 
np.: imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, charytatywne, lekcje otwarte i za-
jęcia pokazowe, 

– nawiązywanie trwałej współpracy z placówkami 
z innych gmin, krajów, 

– przygotowanie i wzorcową organizację uroczy-
stości szkolnych, 

– prowadzenie działalności wychowawczej w kla-
sie i szkole poprzez organizowanie wycieczek, 
udział uczniów w spotkaniach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach, 

– udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trud-
ności w nauce, 

– organizację udziału rodziców w życiu szkoły, 
rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzica-
mi. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który 
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-
nej.  

§ 25 

2. Nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły. 

2. Wnioski z uzasadnieniem może składać w terminie 
do końca listopada danego roku:  
– dyrektor szkoły, 
– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 
4. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę, zostaje 

powiadomiony o tym fakcie na piśmie.  
Kopię pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

§ 26 

2. Nagrody dyrektora przyznawane są za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze lub za działania zmie-
rzające do podnoszenia poziomu tych osiągnięć. 

2. W zakresie pracy dydaktycznej: 
2) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu dane-

go przedmiotu, 
2) zakwalifikowanie uczniów do finałów konkursów 

przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub 
wojewódzkim, 

3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc 
w innych konkursach, zawodach i przeglądach, 

4) udokumentowanie osiągnięć w pracy z uczniami 
zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 

5) prowadzenie własnych innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych, 

6) wdrażanie własnych programów autorskich, 
7) stosowanie indywidualnego toku lub programu 

nauczania dla wybranych uczniów. 
3. W zakresie pracy wychowawczej: 

2) uzyskuje pozytywne zmiany w zespole klaso-
wym (integracji klasy, aktywności społecznej 
uczniów), 

2) prowadzi działalność wychowawczą poprzez or-
ganizowanie wycieczek, spotkań oraz zajęć po-
zalekcyjnych. 

4. W zakresie pracy opiekuńczej: 
2) zapewnia pomoc i opiekę uczniom w trudnej sy-

tuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

2) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród uczniów, 

3) organizuje współpracę szkoły z placówkami kul-
turalno-oświatowymi, zakładami pracy, policją 
i innymi placówkami mogącymi  stanowić opar-
cie dla działań szkoły, 

4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, roz-
wija formy współdziałania szkoły z rodzicami. 
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5. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 
2) doskonali własny warsztat pracy poprzez udział 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodo-

wej młodszych nauczycieli, 
3) interesuje się nowymi metodami i formami na-

uczania, uwzględniając nowości we własnej pra-
cy, nieustannie poszukuje możliwie najlepszych 
metod pracy z uczniami, 

4) kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi 
lekcje otwarte, 

5) pełni funkcje wynikające ze statutu szkoły. 
5. W zakresie realizacji planu pracy szkoły: 

2) wzorowo realizuje zadania wynikające z planu 
pracy szkoły, zwłaszcza zadania wiodące, 

2) bierze czynny udział w przygotowaniu planu 
pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych 
dla funkcjonowania placówki. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody dyrektora jest po-
siadanie przez nauczyciela aktualnej co najmniej 
dobrej oceny pracy pedagogicznej.  

R o z d z i a ł  VIII 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 27 

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel  
posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na 
terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tysię-
cy mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż po-
łowa obowiązującego wymiaru zajęć. 

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu 
rodzinnego nauczyciela, do którego zalicza się:  
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów lub który jest nauczycielem, 
b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela, 
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
2Ś roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 
22 roku życia, 

d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

e) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów. 

3. Dodatek wynosi: 
a) dla jednej osoby 20 zł, 
b) dla dwóch i więcej  osób łącznie 35 zł. 

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie. 

§ 2Ś 

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
b) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia, 
c) pozostawania w stanie nieczynnym, 
d) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

e) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego lub okresach służby woj-
skowej, 

f) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wy-
chowawczego.  

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor na wnio-
sek nauczyciela, a dyrektorowi na jego wniosek. 
Wójt. 

R o z d z i a ł  IX 

Postanowienia końdowe 

§ 29 

Liczba osób przyjęta do obliczeń funduszu wynagro-
dzeń jest sumą osób zatrudnionych na pełny etat 
i liczby osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

§ 30 

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż ½ 
etatu wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego 
proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy. 

§ 32 

2. Ustala się wykaz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrekto-
rów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 
w szkole i placówce oświatowej, w wysokości 
określonej w tabeli: 

WYKOZ TYGODNIOWEGO OBOWIOZKOWEGO WY-
MIORU GODZIN DYDOKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH 
I WYCHOWOWCZYCH DLO DYREKTORÓW, WICE-
DYREKTORÓW, NOUCZYCIELI PEŁNIOCYCH INNE 
STONOWISKO W SZKOLE I PLOCÓWCE 
ORWIOTOWEJ OROZ PEDOGOGÓW SZKOLNYCH 

Lp. Stanowisko 
Ilość godzin 

Zegarowe – Z 
Lekcyjne – L 

2 Dyrektor szkoły do 4 oddziałów 22 L 
2 Dyrektor szkoły od 5 do 7 od-

działów 
6 L 

3 Dyrektor szkoły powyżej od Ś do 
20 oddziałów 

5 L 

4 Dyrektor przedszkola do 3 od-
działów 

22 L 

5 pracownik biblioteki 30 Z 
6 Pedagog szkolny  20 Z 

 
2. Ustalony w pkt. 2 wymiar zajęć odnosi się również 

do nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczy-
cieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zlecono nauczycielom zastęp-
stwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 32 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Podgórzyn 
po uzgodnieniu z właściwymi strukturami związków 
zawodowych działających w oświacie. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  22772  – Poz. 37Ś9 

§ 33 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/2Ś6/05 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przy-
jęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół 
i placówek prowadzonych przez Gminę Podgórzyn. 

§ 34 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Podgórzyn. 
 
 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 
2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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Załądznik nr 1 do udąwały Rady 
Gminy Podsórzyn z dnia 35 paź-
dziernika 3006 r. (poz. 3789) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  22774  – Poz. 3790 i 3792 

3790 

UCHWAŁA RADY GMIN W WIŃSKU 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zmiany udąwały Rady Gminy w Wińsku nr XLVIII/387/3006 
z dnia 30 dzerwda 3006 r. w sprawie szdzesółowydą zasad przyznawania 
i odpłatnoodi za usłusi opiekuńdze i spedjaaistydzne usłusi opiekuńdze 
z wyłądzeniem spedjaaistydznydą usłus opiekuńdzydą daa osób z zaburzenia-
mi psydąidznymi oraz szdzesółowydą warunków dzhodioweso aub dałkowi-
teso  zwaaniania  z opłat  oraz  tryb idą pobierania  przez Gminny Oorodek 

Pomody Społedznej w Wińsku 

 Na podstawie art. 2Ś ust. 2 pkt 25, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 
Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 242, poz. 2592 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 pkt 22 i art. 50 ust. 6, 
art. 96  ust. 4 ustawy  z dnia 22 marca 2004 r.  o  pomocy  społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada  Gminy w Wińsku uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 2 

Zmienia się § 7 uchwały Rady Gminy w Wińsku 
nr XLVIII/2Ś7/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub cał-
kowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku 
w ten sposób, że w miejsce § 7 wstawia się zapis 
o następującej treści: 
§ 7 „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  przypadkach  uzasadnionych  sytuacją   materialno-
-bytową lub zdrowotną osób, którym przyznano usługi 
opiekuńcze może podwyższyć, obniżyć lub całkowicie 
zwalniać z odpłatności za usługi opiekuńcze”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu przez wywiesze-
nie  jej  tekstu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy 
Wińsko. 
 
 

 PRZEWODNICZOCY 
 RODY GMINY 

 JÓZEF LIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3791 

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH 

z dnia 20 sierpnia 2006 r. 

w sprawie szdzesółowydą zasad umarzania wierzyteanoodi Związku Gmin 
Karkonoskidą  oraz  jeso  jednostek  orsanizadyjnydą  z  tytułu  naaeżnoodi 
pienihżnydą,  do  którydą  nie stosuje  sih przepisów ustawy – Ordynadja 
podatkowa,  oraz  udzieaania  innydą  uas  w spładie tydą naaeżnoodi, a także 

wskazania orsanów do teso uprawnionydą 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 244, poz. 2204 ze zm.) oraz art. 2Ś 
ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia Ś marca 2990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 242, poz. 2592 ze zm.) Zgromadzenie Związku 
Gmin Karkonoskich uchwala, co następuje: 
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§ 2 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wie-
rzytelności jednostek organizacyjnych Związku Gmin 
Karkonoskich, z tytułu należności pieniężnych, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej 
„wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób 
prawnych, a także jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej, zwanych dalej 
„dłużnikami”. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
2) wierzytelności – oznacza to należność główną lub 

odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym 
kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wyni-
kające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji, 

2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 
a) w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzą-

cych działalności gospodarczej oraz przedsię-
biorców opodatkowanych na zasadach określo-
nych przepisów o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne udokumentowany 
przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, 
że średniomiesięczny łączny dochód za rok po-
przedzający złożenie kompletnego wniosku, nie 
przekracza 200% zweryfikowanego kryterium 
dochodowego w ustawie o pomocy społecznej 
z dnia 22 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 ze zm.), 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców niewymienio-
nych w lit. a, osób prawnych oraz innych jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej – dokumentowany przez dłużnika stan 
faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u nie-
go strata z tytułu działalności wykazana 
w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podat-
kowej za rok poprzedzający złożenie kompletne-
go wniosku, 

3) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawie-
rający wszystkie dokumenty niezbędne do meryto-
rycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, 

4) uldze – oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty 
lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz 
naliczenie obniżonej kwoty oprocentowania 
w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozło-
żenia na raty, 

5) kwocie naliczonego oprocentowania – oznacza to 
wartość kwotową, obliczoną według ustalonego 
w uchwale wzoru, 

6) stracie bilansowej – oznacza to samodzielną kate-
gorię ekonomiczną wynikającą z rachunku zysków 
i strat, nadwyżkę kosztów rachunkowych nad osią-
gniętymi przychodami stanowiącymi przychód 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 2994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694 ze zm.), 

7) stracie podatkowej – oznacza to nadwyżkę ponie-
sionych w danym okresie kosztów uzyskania przy-
chodu nad przychodami w rozumieniu przepisów 
podatkowych, 

  Ś) kosztach postępowania – oznacza to opłaty są-
dowe, pocztowe, telefoniczne koszty czynności 
przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne 
koszty poniesione w celu przymusowego docho-
dzenia zapłaty wierzytelności, 

  9) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty eg-
zekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych ko-
mornika poniesionych w toku egzekucji, w zakre-
sie niezbędnym do celowego przeprowadzenia eg-
zekucji określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 
2997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz. U. z 2997 r. Nr 233, poz. ŚŚ2 ze zm.), 

20) dochodzie – oznacza to w odniesieniu do osób 
fizycznych przychód pomniejszony o obciążenia 
podatkiem dochodowym, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne oraz obciążenia alimenta-
cyjne świadczone na rzecz innych osób. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0922-7/445/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 pkt 2 lit. a) we 
fragmencie: „udokumentowany przez dłużnika” oraz 
we fragmencie: „kompletnego”, pkt 2 lit. b) we frag-
mencie: „dokumentowany przez dłużnika” oraz we 
fragmencie: „kompletnego” i pkt 3). 

§ 3 

Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawniony 
jest Zarząd Związku Gmin Karkonoskich. 

§ 4 

2. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub 
w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wy-
jaśniającego okoliczności wykażą, że: 
2) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji material-

nej, 
2) wierzytelność nie została zaspokojona w toku 

zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego lub sąd odrzucił wniosek 
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem 
środków wystarczających na pokrycie kosztów 
postępowania upadłościowego, 

3) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub zo-
stał wykreślony z właściwego rejestru osób 
prawnych nie pozostawiając żadnego majątku 
lub w przypadku osób fizycznych pozostawił ru-
chomości niepodlegające egzekucji na podstawie 
odrębnych przepisów i nie można ustalić jego 
następców prawnych, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu mającym na celu przymusowe za-
spokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów postępowania, 

5) wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe albo 
byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, ze kwota 
uzyskana z egzekucji nie pokrywałaby kosztów 
egzekucyjnych, 

6) egzekucja okazała się bezskuteczna. 
2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określo-

nych ust. 2 pkt 2, 2, 4, 5 i 6 może nastąpić na 
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych 
w ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 6 również z urzędu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0922-7/445/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 2). 
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3. Porozumienie o umorzeniu wierzytelności musi być 
poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które 
wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia 
wymienionych w ust. 2. 

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, 
w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozo-
stałej części wierzytelności. Porozumienie o umo-
rzeniu wierzytelności powinno zawierać postano-
wienie, że w razie niedotrzymania terminu spłaty 
części wierzytelności następuje wygaśnięcie poro-
zumienia. 

5. Umorzenie wierzytelności w przypadku gdy obok 
dłużnika są zobowiązane inne osoby może nastąpić 
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia wymienione w 
ust. 2 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

§ 5 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami 
społecznymi lub gospodarczymi Zarząd Związku 
Gmin Karkonoskich na wniosek dłużnika może jed-
norazowo odraczać terminy zapłaty całości lub czę-
ści wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub 
części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące, a w przypadku, gdy wierzytelność 
powstała z tytułu najmu lokali na okres do 36 mie-
sięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0922-7/445/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 we 
fragmencie: „W przypadkach uzasadnionych waż-
nymi względami społecznymi lub gospodarczymi” 
oraz we fragmencie: „na wniosek dłużnika”). 

2. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczo-
no lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 
odsetki ustawowe obowiązujące w dniu złożenia 
wniosku o ulgę. 

3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku 
o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak na-
leżność główna, nie podlegają oprocentowaniu 
i płatne są w tych samych terminach. 

4. Naliczenie kwoty oprocentowania, o którym mowa 
w ust. 2, następuje wg wzoru: 

         O x B x w x C 
X = -------------------- 

       365 x 200 

gdzie: 
X – kwota naliczonego oprocentowania od należ-
ności głównej. 
O – należność odroczona lub kwota raty. 
B – liczba dni od dnia złożenia wniosku nie wcze-
śniej niż od dnia wymagalności wierzytelności do 
terminu płatności odroczonej należności lub rat. 
w – współczynnik obniżenia oprocentowania okre-
ślony w ust. 2, 
C – stopa odsetek ustawowych z dnia złożenia 
wniosku o ulgę wyrażoną w procentach, 365 – 
liczba dni w roku. 

5. Porozumienie powinno zawierać zapis o natychmia-
stowej wymagalności wierzytelności wraz z odset-
kami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w termi-
nie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której 
termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej 
wysokości ustalonych rat. 

§ 6 

2. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg 
w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 i § 5 na-
stępuje w sytuacjach określonych w § 4 ust. 2 
pkt 2, 3, 4, 5, 6. 

2.Umorzenie wierzytelności o charakterze administra-
cyjnym, jak i wierzytelności wynikających ze sto-
sunków cywilno-prawnych może nastąpić w drodze 
jednostronnego oświadczenia woli składanego 
w celu dokonania odpisu w księgach rachunko-
wych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0922-7/445/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 6). 

§ 7 

Udzielania ulg w formie umarzania, odraczania i roz-
kładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą bez względu na formę organi-
zacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 223, poz. 2292). 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0922-7/445/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 7). 

§ Ś 

2. Zarząd Związku Gmin Karkonoskich podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i praw-
nych, którym umorzono wierzytelności oraz udzie-
lono innych ulg w trybie określonym uchwałą. 

2. Wykazy są sporządzane według stanu na dzień 
32 grudnia każdego roku kalendarzowego w termi-
nie do 32 maja roku następnego. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku 
Gmin Karkonoskich. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 24 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZOCY ZGROMODZENIO 
 ZWIOZKU GMIN KORKONOSKICH 

 RYSZARD DWORNIK 
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZTDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 33 aistopada 3006 r. nr PCC/111F/400/W/OWR/3006/JM w sprawie zmiany 
kondesji   daa  Zsorzeaedkieso   Przedsihbiorstwa   Enersetyki   Ciepanej  w  Zsorzeadu 

Sp. z o.o. z siedzibą w Zsorzeadu 

Na wniosek z dnia Ś września 2006 r. Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu została zmieniona koncesja na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła dla tego Przedsiębiorcy. 

Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia Ś września 2006 r. znak: L. Dz. 3229/06, Koncesjonariusz wystą-
pił o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dnia 2 października 299Ś r. 
nr PCC/222/400/U/OT-6/9Ś/OD ze zmianami, w części dotyczącej przedłużenia do 
dnia 30 września 200Ś r. realizacji szczególnego warunku wykonywania działalności 
objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców, zobowiązujący Przed-
siębiorstwo do wyposażenia węzłów cieplnych w eksploatowanej sieci w układy 
automatycznej regulacji.  
Do wniosku o zmianę koncesji Koncesjonariusz załączył kopie dokumentów potwier-
dzających dotychczasowy zakres realizacji wyposażenia węzłów cieplnych w układy 
automatycznej regulacji.  

Jednocześnie Koncesjonariusz wyjaśnił brak pełnej realizacji warunku  m.in. wynikiem 
przejmowania węzłów od odbiorców oraz wskazał, że oczekuje na pozyskanie środ-
ków finansowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla realizacji wa-
runku wynikającego z koncesji, a także stosownie to udokumentował. 

Przedstawione przez Koncesjonariusza okoliczności zasługują na uwzględnienie co 
powoduje przedłużenie przez Prezesa Regulacji Energetyki decyzją z dnia 23 listopada 
2006 r.: nr PCC/222F/400/W/OWR/2006/JM terminu wykonania obowiązku zawar-
tego w punkcie 2.2.Ś koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, do dnia 30 wrze-
śnia 200Ś r., stosownie do art. 42 ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku 
z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr Ś9, poz. 625, ze zm.) oraz w związku z art. 204 ustawy z dnia 
24 czerwca 2960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 9Ś, poz. 2072 ze zm.). 

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 ZASTTPCA DYREKTORA 
 POŁUDNIOWO-ZOCHODNIEGO 
  ODDZIOŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULOCJI ENERGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga GogolewsWa 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

2) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-952 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 2, tel. 0-72/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 5Ś-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/Ś56-0Ś-00 w. 402, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 5Ś-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/Ś49-40-70. 

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

50-952 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 2, tel. 0-72/340-62-02, 

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

pl. Powstańców Warszawy 2,  50-952 Wrocław,  tel. 0-72/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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