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UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypensiyw na wyrywnywanie szans esukacyjnych sla uczniyw szkył 
ponasgimnazjalnych kończących się maturą, bęsących jesnostkami organi-
                             zacyjnymi Powiatu Wrocławskiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXr 136 04 /ady Powiatu WrocWaw-
skiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie regu-
laminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkóW 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących 
jednostkami organizacyjnymi Powiatu WrocWawskiego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendia będą przekazywane w formie rze-
czowej lub dofinansowania opWat lub częścio-
wej albo caWkowitej refundacji kosztów ponie-
sionych wcześniej przez ucznia związanych  
z pobieraniem nauki lub w formie zaliczkowej, 
na cele szczegóWowo wymienione w ust. 2 ni-
niejszego paragrafu.”; 

2) w § 6: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy liczba uczniów speWniają-
cych kryteria określone w ust. 1 jest więk-
sza niż liczba stypendiów do rozdyspono-
wania ustala się dodatkowe kryteria wybo-
ru: 
1) posiadają najniższe dochody, 
2) uczą się w pierwszych klasach szkóW po-

nadgimnazjalnych kończących się matu-
rą, 

3) posiadają orzeczenie o niepeWnosprawno-
ści, 

4) pochodzą z rodzin wielodzietnych (czwo-
ro dzieci i więcej), 

5) pochodzą z rodzin niepeWnych, 
6) nie powtarzają klasy.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy liczba osób speWniają-
cych kryteria określone w ust. 1 i 2 jest 
większa od liczby stypendiów tworzy się 
listę rezerwową."; 

3) w § 11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4. Stypendium przyznawane jest na czas trwania 

nauki w danym roku szkolnym, nie dWużej niż 
na okres 10 miesięcy. 

 5. Stypendyście z listy rezerwowej stypendium 
przyznawane jest na okres od miesiąca przy-
znania do końca danego roku szkolnego."; 

4) w § 16 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Wstępną weryfikację wniosków stypendial-

nych”; 
5) zaWącznik nr 2 do uchwaWy otrzymuje brzmienie jak 

w zaWączniku nr 1 do niniejszej uchwaWy. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Zarządowi Powiatu 
WrocWawskiego. 

§ 3 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 
2005 r. z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie 
po upWywie 14 dni od dnia ogWoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 19 października 2005 r. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ POWrATU 

 
GRZEGORZ ROMAN 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypensiyw na wyrywnywanie szans esukacyjnych sla stusentyw 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXrr 143 04 /ady Powiatu WrocWaw-
skiego z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, 
wprowadza się następujące zmiany: 
zaWącznik nr 2 do uchwaWy otrzymuje brzmienie jak  
w zaWączniku nr 1 do niniejszej uchwaWy. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Zarządowi Powiatu 
WrocWawskiego. 

§ 3 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 
2005 r. 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośl stawek i szczegy-
łowe warunki przyznawania nauczycielom sosatkyw: motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegy-
łowy sposyb obliczania wynagroszenia za gosziny ponaswymiarowe 
                     i gosziny soraźnych zastępstw sla nauczycieli 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 30 ust. 6, art. 54 
ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, 
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526), oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegóWowe warunki ich przyznawania, 
szczegóWowe warunki przyznawania dodatku za wy-
sWugę lat, szczegóWowe warunki obliczania i wypWacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkoWach prowadzonych przez Powiat WrocWawski. 

§ 2 

rlekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkoWę lub pla-

cówkę, dla której organem prowadzącym jest Po-
wiat WrocWawski. 

2) nauczycielu – należy rozumieć przez to również 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w jednostkach organizacyj-
nych, o których mowa w pkt 1. 

3) kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę okre-
śloną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 
2006. 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Nauczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami 
pracy, jakością świadczonej pracy oraz szczegól-
nym zaangażowaniem w realizację zajęć i czynności 
związanych z przygotowaniem do zajęć szkolnych, 
samoksztaWceniem i doskonaleniem zawodowym, 
może być przyznany dodatek motywacyjny. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli decydują w szczególności następujące kryteria: 
1) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkur-

sach, turniejach i olimpiadach oraz obszarach 

innych dziaWań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym; 

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów poprzez ksztaWtowanie po-
staw odpowiedzialności za wWasną edukację, 
planowania wWasnej przyszWości, pracy nad so-
bą oraz wWaściwych postaw moralnych i spo-
Wecznych; 

3) skuteczne przeciwdziaWanie agresji, patologiom 
i uzależnieniom; 

4) aktywne i efektywne dziaWania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnie-
niem ich potrzeb, w szczególności w staWej 
wspóWpracy z rodzicami, wWaściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 

5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-
ści szkolnych; 

6) udziaW w komisjach egzaminacyjnych, o któ-
rych mowa w przepisach w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i sWuchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów w szkoWach 
publicznych; 

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi dziaWającymi 
w szkole; 

8) inicjowanie i staWe prowadzenie nadobowiąz-
kowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego; 

10) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, sto-
sowanie wWasnych programów; 

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowocze-
snych metod nauczania i wychowania we 
wspóWpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspo-
magającymi; 
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12) uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskona-
leniu nauczycieli (prowadzenie zajęć, szkoleń, 
lekcji otwartych, opracowanie projektów dy-
daktycznych, inne); 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw 
istotnie zwiększających udziaW i rolę szkoWy w 
środowisku lokalnym. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkóW decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) samodzielność dyrektora w prawidWowym wyko-

nywaniu zadań; 
2) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoWy (placówki); 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej  

w oparciu o posiadane środki finansowe, 
b) podejmowanie dziaWań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz umiejętność ich wWaściwego wykorzy-
stania na cele szkoWy, 

d) podejmowanie dziaWań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

3) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoWy; 
a) dyscyplina pracy, podziaW zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie dziaWań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) wspóWpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie dziaWań mających na celu pro-

mowanie szkoWy; 
4) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoWy placówki 
a) osiągnięcia uczniów szkoWy: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali regionu, woje-
wództwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoWy poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbaWość o klimat wychowawczy szkoWy po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych dziaWań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom spoWecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkóW w środowisku lokalnym, 
udziaW w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy wspóWpracy z instytu-
cjami spoWeczno-kulturalnymi, 

f) rozwijanie wspóWpracy z partnerskimi szko-
Wami lub placówkami (wymiana doświadczeń, 
organizowanie praktyk uczniowskich, wymia-
na turystyczna uczniów wychowanków). 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dWuższy niż 
12 miesięcy. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrek-
tor szkoWy w wysokości nie wyższej niż 20% 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoWy przy-
znaje Starosta Powiatu WrocWawskiego w wysoko-
ści do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasad-
niczego. 

DODATEK DUNKCYJNY 

§ 4 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoWy albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoWy, 
przysWuguje dodatek funkcyjny: 

 
Wysokość dodatku 

funkcyjnego 
(% kwoty bazowej) 

ztanowisko 

od do 
Dyrektor szkoły (zespołu szkół) 
wszystkich typów 
– dyrektor szkoły liczącej do 

8 oddziałów 

 
 
 

15% 

 
 
 

40% 
– dyrektor szkoły liczącej od 

9 do 16 oddziałów 
 

25% 
 

50% 
– dyrektor szkoły liczącej  

17 oddziałów 
 

30% 
 

60% 
wicedyrektor szkoły (zespołu 
szkół) 

 
10% 

 
30% 

kierownik warsztatu szkolnego 10% 30% 
kierownik szkolenia praktycz-
nego 

 
10% 

 
30% 

kierownik internatu 10% 30% 
dyrektor poradni psychologicz-
no-pedagogicznej 

 
15% 

 
40% 

dyrektor domu dziecka 15% 50% 
 
2. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 

1, przyznając dodatek funkcyjny uwzględnia się 
wielkość szkoWy, jej strukturę organizacyjną, zWożo-
ność zadań wynikających z zajmowanego stanowi-
ska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wy-
niki pracy szkoWy oraz warunki, w jakich szkoWa 
funkcjonuje. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dy-
rektora szkoWy przysWuguje również wicedyrektorowi 
szkoWy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora szkoWy z przyczyn innych niż urlop 
wypoczynkowy. Wicedyrektorowi przysWuguje 
wówczas jeden korzystniejszy dla niego dodatek. 

4. Dodatek funkcyjny przysWuguje również nauczycie-
lom, którym powierzono sprawowanie funkcji: 
1) wychowawcy klasy 

– w wysokości do 3% kwoty bazowej, 
2) doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta 

– w wysokości do 20% kwoty bazowej, 
3) opiekuna stażu 

– w wysokości do 5% kwoty bazowej. 
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5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawu-
jącemu funkcje wymienione w ust. 3, przysWuguje 
jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględnia-
jącej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz 
sprawowanie funkcji. 

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiWo powierzenie stanowiska kierowni-
czego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie 
stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiWo 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
(/ozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-4 70 06 z dnia 27 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 6). 

7. Dodatek funkcyjny nie przysWuguje w okresie urlopu 
dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie 
przysWuguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestaW peWnienia obo-
wiązków związanych z powierzonym stanowiskiem 
kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli 
zaprzestanie peWnienia obowiązków nastąpiWo pierw-
szego dnia miesiąca - od tego dnia. 

8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
Wy ustala Starosta Powiatu WrocWawskiego, a dla 
nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczy-
ciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – 
dyrektor szkoWy. 

DODATKI ZA WARUNKI PRACY 

§ 5 

1. Nauczycielom przysWuguje dodatek za warunki pra-
cy z tytuWu pracy w trudnych i uciążliwych warun-
kach, określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

2. Ustala się następujące wielkości dodatków w od-
niesieniu do kwoty bazowej, za prowadzenie: 
1) zajęć praktycznych w terenie z zakresu pro-

dukcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rol-
nictwa w szkoWach rolniczych – w wysokości 
3%, 

2) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkoWach 
specjalnych – w wysokości 10%, 

3) zajęć dydaktycznych w szkoWach (klasach) spe-
cjalnych przysposabiających do pracy – w wy-
sokości 10%, 

4) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi 
i mWodzieżą upośledzonymi umysWowo w stop-
niu gWębokim – w wysokości 15%, 

5) zajęć dydaktycznych w klasach Wączonych w 
szkoWach podstawowych – w wysokości 5%, 

6) zajęć dydaktycznych i wychowawczych  
w szkoWach (oddziaWach) specjalnych oraz pro-
wadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do ksztaWcenia specjalnego 
– w wysokości 10%, 

7) zajęć dydaktycznych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych – w wysokości 15%, 

8) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpo-
średnio z wychowankami lub na ich rzecz  
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych (w tym w internatach) oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych – w wysokości 
15%, 

9) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpo-
średnio z wychowankami lub na ich rzecz  
w mWodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
– w wysokości 30%, 

10) badań psychologicznych i pedagogicznych nie-
letnich oraz maWoletnich, sprawowanie opieki 
specjalistycznej nad nieletnimi i maWoletnimi, 
prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz me-
diacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzo-
nym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-
konsultacyjnych – w wysokości 7%. 

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysWuguje 
nauczycielom w wysokości ustalonej dla odpo-
wiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy 
zwiększony o 10% kwoty bazowej. 

4. Dodatek za warunki pracy przysWuguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysWuguje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

5. Dodatek za warunki pracy wypWaca się w caWości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych 
lub uciążliwych caWy obowiązujący go wymiar zajęć. 
Dodatek wypWaca się w wysokości proporcjonalnej, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych 
lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymia-
ru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepeWnym 
wymiarze zajęć. 

6. W przypadku zbiegu tytuWów do dodatku za trudne  
i uciążliwe warunki pracy przysWuguje nauczycielowi 
prawo do dodatku z każdego tytuWu. 

7. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, usta-
la dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Sta-
rosta Powiatu WrocWawskiego. 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 6 

1. Dodatek za wysWugę lat przysWuguje za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
czWonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje  
z tego tytuWu zasiWek z ubezpieczenia spoWecznego. 

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysWu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku określa nauczy-
cielowi – dyrektor szkoWy, dyrektorowi – Starosta 
Powiatu WrocWawskiego. 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 7 

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym  
w wymiarze nie niższym niż poWowa obowiązujące-
go wymiaru zajęć w szkoWach poWożonych na tere-
nach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. 
mieszkańców przysWuguje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem", w wyso-
kości uzależnionej od liczby czWonków rodziny, wy-
pWacany co miesiąc w wysokości: 
1) 2% kwoty bazowej – przy 1 osobie w rodzinie, 
2) 3% kwoty bazowej – przy 2 osobach w rodzi-

nie, 
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3) 4% kwoty bazowej – przy 3 osobach w rodzi-
nie, 

4) 5% kwoty bazowej – przy 4 i więcej osobach  
w rodzinie. 

2. Do osób,  o których mowa w ust. 1, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
wspóWmaWżonka oraz dzieci, a także rodziców pozo-
stających na jego wyWącznym utrzymaniu. 

3. Nauczycielowi i jego wspóWmaWżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysWuguje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 1. MaWżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypWacaW dodatek. 

4. Dodatek przysWuguje nauczycielowi niezależnie od 
tytuWu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

5. Dodatek przysWuguje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zWożono 
wniosek o jego przyznanie. 

6. Dodatek przysWuguje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysWuguje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiWku z ubezpieczenia spoWecznego, 
3) odbywania zasadniczej sWużby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej sWużby woj-
skowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem 
powoWanym do sWużby zawarta byWa umowa  
o pracę na czas określony, dodatek wypWaca się 
nie dWużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta zostaWa zawarta, 

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho-
wawczego. 

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dy-
rektora szkoWy) lub na wspólny wniosek nauczycieli 
będących wspóWmaWżonkami. 

8. Nauczycielowi dodatek ustala dyrektor szkoWy,  
a dyrektorowi szkoWy – Starosta Powiatu WrocWaw-
skiego. 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONAD-
WYMIAROWE l GODZINY DORAŹNYCH  

ZASTĘPSTW 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (Wącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczy-
ciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczy-

ciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mno-
żąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 
4,16 z zaokrągleniem do peWnych godzin w ten spo-
sób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za peWną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWuguje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony  
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony  
o 1 5 tego wymiaru (lub 1 4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysWuguje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysWuguje za godziny 
faktycznie zrealizowane z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógW ich zrealizować  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  
a w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy traktuje 

się jak godziny faktycznie zrealizowane. 
(/ozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-4 70 06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 ust. 3, 4, 5 i 6). 

§ 9 

Wykonanie uchwaWy powierza się Zarządowi Powiatu 
WrocWawskiego. 

§10 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ POWrATU 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagrys  
sla nauczycieli za ich osiągnięcia sysaktyczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), oraz art. 49 ust. 2, 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, 
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
§ 1 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, w wysokości 1% planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych zabezpie-
cza się w budżecie Powiatu WrocWawskiego, z prze-
znaczeniem na, 
a) wypWaty nagród organu prowadzącego – 20% 

kwoty funduszu, 
b) wypWaty nagród dyrektora – 80% kwoty fundu-

szu. 
2. Nagroda z części funduszu przeznaczonego na na-

grody organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda 
Starosty Powiatu WrocWawskiego” i jest przyzna-
wana przez Starostę Powiatu WrocWawskiego. 

3. Nagroda z części funduszu przeznaczonego na na-
grody dyrektorów szkóW nosi nazwę „Nagroda Dy-
rektora SzkoWy” i jest przyznawana przez dyrektora 
szkoWy. 

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy i przyznawane są z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej lub z innej ważnej okazji. 

§ 2 

Nagroda Starosty Powiatu WrocWawskiego może być 
przyznana nauczycielowi peWniącemu funkcję dyrektora 
szkoWy, który przepracowaW na tym stanowisku co naj-
mniej rok, osiąga wysokie wyniki w zarządzaniu szko-
Wą placówką, wzorowo realizuje zadania statutowe 
szkoWy placówki oraz podejmuje dziaWania na rzecz 
oświaty wykraczające poza dziaWalność szko-
Wy placówki. 

§ 3 

Nagrody, o których, mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3, mogą 
być przyznane nauczycielowi, który przepracowaW  
w szkole co najmniej rok oraz wyróżnia się w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, a w szczególności: 
– uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, 
– rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
– podejmuje dziaWalność innowacyjną w zakresie 

wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania wWasnych programów  
i publikacji, 

– uzyskuje bardzo dobre wyniki w pracy wychowaw-
czej, 

– podejmuje zadania i czynności dodatkowe w szko-
le placówce, 

– wykonuje szereg dziaWań na rzecz środowiska lokal-
nego, 

– wspóWpracuje systematycznie i aktywnie z instytu-
cjami wspierającymi szkoWę placówkę. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o nagrodę Starosty Powiatu WrocWaw-
skiego dla nauczycieli szkóW placówek występują 
dyrektorzy tych szkóW placówek. 

2. Nagroda Starosty Powiatu WrocWawskiego może 
być przyznawana dyrektorowi z wWasnej inicjatywy 
Starosty albo na wniosek Zarządu Powiatu Wro-
cWawskiego. 

3. Nagroda Dyrektora SzkoWy może być przyznawana 
nauczycielowi z wWasnej inicjatywy Dyrektora albo 
na wniosek /ady Pedagogicznej. 

§ 5 

Wnioski o nagrody, o których jest mowa w § 1 ust. 2 
i ust. 3, należy skWadać do wWaściwego organu w ter-
minie do 15 lipca każdego roku. 

§ 6 

Pisemną informację o przyznaniu nagrody umieszcza 
się w teczce akt osobowych. 

§ 7 

Wykonanie uchwaWy powierza się Zarządowi Powiatu 
WrocWawskiego. 

§ 8 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od daty 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 

 
P/ZEWODNrCZPCZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosposarowania prze-
strzennego szielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie skrzyżowań al. Marszałka 
          Jyzefa Piłsusskiego z ul. Gwiezsną i ul. Stanisława Moniuszki 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), 
a także w związku z uchwaWą nr Xrr 88 03 /ady Miejskiej Legnicy z dnia 
24 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy 
– teren usWug komercyjnych u zbiegu ulic PiWsudskiego i Gwiezdnej uchwala 
się, co następuje: 

 
 

/ o z d z i a W  r 

USTALENIA OGULNE 

§ 1 

1. SzczegóWowy przebieg granic obszaru objętego 
zmianą planu przedstawia rysunek zmiany planu  
w skali 1:1000 stanowiący zaWącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaWy i będący jej integralną częścią. 

2. /ozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41) są zawarte 
w zaWącznikach nr 2 i 3. 

§ 2 

Na wymienionym w ust. 1 obszarze niniejsza uchwaWa 
stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy, zatwier-
dzonego uchwaWą nr XL 292 97 /ady Miejskiej w Le-
gnicy z dnia 28 kwietnia 1997 r. (ogWoszonego  
w Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 11, poz. 113 
z dnia 22 maja 1997 roku). 

§ 3 

1. Na rysunku zmiany planu obowiązującymi ustale-
niami są: 
1) granica obszaru objętego zmianą planu, na któ-

rym obowiązują ustalenia niniejszej uchwaWy; 
szczegóWowy przebieg tej granicy określają linie 
rozgraniczające (o których dalej mowa w pkt 2), 
przebiegające wzdWuż wewnętrznej krawędzi linii 
oznaczającej granicę obszaru zmiany planu, 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach  
i zasadach zagospodarowania; linie te wyznacza-
ją granice terenów zwanych w dalszej części 
uchwaWy zamiennie jednostkami terenowymi; 
szczegóWowe ustalenia dla jednostek terenowych 
zawarto w § 12 oraz w rozdz. rr, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków  
o wysokości nieprzekraczającej 8 m, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków  
o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

5) granica obszaru, na którym dopuszcza się lokali-
zację zbiorników i dystrybutorów paliw, 

6) przeznaczony do zachowania istniejący zjazd 
umożliwiający wyjazd z ulicy publicznej na teren 
o symbolu „U”, na zasadzie „prawoskrętu”, 

7) miejsce dopuszczalnego zjazdu umożliwiającego 
wyjazd z ulicy publicznej na teren o symbolu 
„U,KS”, na zasadzie „prawoskrętu”, 

8) odcinek linii rozgraniczającej, przez który do-
puszcza się organizację zjazdu umożliwiającego 
wjazd i wyjazd z ulicy publicznej na teren  
o symbolu „U,KS”, z wykluczeniem „lewoskrę-
tu” z ulicy o symbolu „KDL”, 

9) symbole terenów sWużące lokalizacji ustaleń ni-
niejszej uchwaWy na rysunku zmiany planu. 

2. PozostaWe, niewymienione w ust. 1, elementy ry-
sunku zmiany planu, mają charakter informacyjny 
bądź propozycji bardziej szczegóWowych rozwiązań, 
które nie są ustaleniami niniejszej zmiany planu. 

§ 4 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony i ksztaWtowania Wadu prze-
strzennego wymienione w ust. 2–5. 

2. Zabudowa na obszarach zmiany planu powinna być 
ksztaWtowana zgodnie z zasadami Wadu przestrzen-
nego. 

3. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać 
dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 

4. Na terenach o symbolach „U” i „U,KS”, w grani-
cach poszczególnych nieruchomości, dopuszcza się 
jedynie reklamy informujące o prowadzonej na nich 
dziaWalności. 

5. Tereny o symbolach: „U” i „U,KS” – wraz z przyle-
gWymi terenami leżącymi w granicach planu, o któ-
rym mowa w § 2, wewnątrz kwartaWu ulic:  
al. MarszaWka Józefa PiWsudskiego, ul. StanisWawa 
Moniuszki, ul. ZesWańców Sybiru i ul. Gwiezdnej – 
objęte są obszarem zorganizowanej dziaWalności in-
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westycyjnej, na którym dla uzyskania pozwolenia 
na budowę wymagany jest jeden wspólny projekt 
zagospodarowania caWego kwartaWu. 

§ 5 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego wymienione w ust. 2–6. 

2. Wycinkę drzew, których wiek przekracza 5 lat, 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wyni-
kającego z racjonalnego zagospodarowania terenu. 

3. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone powinny być pokryte uporządkowaną ziele-
nią, z wyjątkiem miejsc i okresów prowadzenia 
prac budowlanych; stanowić więc powinny tzw. 
powierzchnie biologicznie czynne. 

4. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowa-
nych obiektów różnych funkcji nie może powodo-
wać obniżenia standardów, wymaganych przepi-
sami szczególnymi, dla sąsiadujących terenów,  
w szczególności mieszkaniowych, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 4, nie doty-
czy obiektów, dla których – na mocy przepisów  
o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obsza-
ry ograniczonego użytkowania”. 

6. W zagospodarowaniu należy uwzględnić niewielkie 
prawdopodobieństwo wystąpienia wylewu powo-
dziowego. 

§ 6 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązuje ustalenie 
dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury wspóWczesnej wymie-
nione w ust. 2. 

2. W trakcie przeprowadzania prac ziemnych, w razie 
natrafienia na obiekty archeologiczne, należy prze-
rwać prace, teren zabezpieczyć i niezwWocznie po-
wiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a następnie przystąpić do archeologicznych badań 
ratowniczych. 

§ 7 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące wymagań wynikających z potrzeb ksztaW-
towania przestrzeni publicznych wymienione  
w ust. 2 i 3. 

2. Na terenie ulic publicznych dopuszcza się lokaliza-
cję obiektów maWej architektury, nośników rekla-
mowych oraz tymczasowych obiektów usWugowo-
handlowych pod warunkiem, że nie będą kolidowa-
Wy z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury 
technicznej, za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządców ulic oraz przy uwzględnieniu in-
nych ustaleń zmiany planu i regulacji określonych  
w obowiązujących przepisach. 

3. Ulice winny być obustronnie obsadzone szpalerami 
drzew. 

§ 8 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące parametrów i wskaźników ksztaWtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymie-
nione w ust. 2–6. 

2. Dopuszcza się realizację budynków jedynie na tere-
nach oznaczonych symbolami: „U” i „U,KS”; ogra-
niczenie nie dotyczy tymczasowych obiektów bu-
dowlanych. 

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków –  
w tym także wiat i wystających poza obrys ścian 
zadaszeń – zostaWy określone na rysunku zmiany 
planu i wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4.  
Na wyznaczonych tymi liniami obszarach wysokość 
budynków nie może przekraczać odpowiednio  
8 i 12 m. 

4. Wysokości, o których mowa w ust. 3, mogą być 
przekroczone wyWącznie przez obiekty budowlane 
niebędące budynkami, których powierzchnia zabu-
dowy nie przekracza 3 m2, takie jak np. maszty lub 
anteny oraz inne budowle o podobnym charakterze. 
Maksymalna wysokość tych budowli nie może 
przekraczać 20 m. 

5. rntensywność zabudowy – przy obliczaniu której 
uwzględnia się jedynie kondygnacje nadziemne –  
w granicach terenów o symbolach „U” i „U,KS” nie 
może przekroczyć – 0,8, a w granicach poszcze-
gólnych nieruchomości znajdujących się na tych te-
renach – 1,0. 

6. Przy modernizacjach i realizacji nowego zainwe-
stowania należy stosować rozwiązania przyjazne 
dla osób niepeWnosprawnych. 

7. Dla ograniczenia zagrożeń związanych z ewentual-
nymi dziaWaniami przestępczymi mogą być stoso-
wane różne elementy prewencji przestrzennej,  
w tym systemy monitoringu, czujniki, systemy alar-
mowe oraz prawidWowe oświetlenia zewnętrzne. 

§ 9 

Na obszarze zmiany planu nie występują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 10 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące szczegóWowych zasad i warunków  
scalania i podziaWu nieruchomości wymienione  
w ust. 2–5. 

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2, stanowią równocześnie granice dziaWek bu-
dowlanych; dopuszcza się odstąpienie od wydziela-
nia dziaWek wzdWuż linii rozgraniczających sąsiadują-
ce ze sobą tereny pasów drogowych ulic publicz-
nych. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dziaWek 
dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej. 

4. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się 
wydzielanie także innych (niż określono w ust. 2  
i 3), nowych granic nieruchomości przy uwzględ-
nieniu następujących zasad: 
1) nowy ukWad granic umożliwi obsWugę każdej nie-

ruchomości w zakresie infrastruktury technicznej 
i dostępu do drogi publicznej, 

2) dopuszcza się realizowanie obsWugi i dostępu,  
o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice 
wewnętrzne stanowiące wspóWwWasność wszyst-
kich wWaścicieli nieruchomości, dla których ko-
rzystanie z nich jest konieczne; w przypadku ulic 
obsWugujących więcej niż jedną nieruchomość na 
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terenach zabudowanych lub przewidzianych  
w niniejszej zmianie planu pod zabudowę, szero-
kość ich pasów drogowych nie powinna być 
mniejsza niż 10 m, 

3) nie dopuszcza się wydzielania dziaWek budowla-
nych o powierzchni mniejszej od 1000 m2, z wy-
jątkiem przypadku, gdy dziaWka ta ma posWużyć 
powiększeniu innej dziaWki o powierzchni prze-
kraczającej 1000 m2. 

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów, które 
nie powodują pomniejszenia powierzchni ulic pu-
blicznych, oraz pod warunkiem, że nie koliduje to  
z innymi ustaleniami zmiany planu i regulacjami 
określonymi w obowiązujących przepisach. 

§ 11 

Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, określone 
w innych regulacjach niniejszej uchwaWy. 

§ 12 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
wymienione w ust. 2–8. 

2. Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-
lami: „KDG”, „KDZ” i „KDL” przeznacza się na pasy 
ulic publicznych – gWównej („KDG”), zbiorczej 
(„KDZ”) i lokalnej („KDL”), dla których określa się 
następujące ustalenia o charakterze ogólnym: 
1) minimalne szerokości ulic wyznaczają ich linie 

rozgraniczające, przy uwzględnieniu części pa-
sów ulic, które znajdują się poza granicami 
zmiany planu, 

2) na terenach, o których mowa w niniejszym 
ustępie, dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej w sposób niekolidujący z funkcją 
komunikacyjną ulic, 

3) ścieżki rowerowe w ulicach publicznych – poza 
rejonem skrzyżowań – winny być prowadzone 
poza jezdniami, 

4) budowa i rozbudowa zjazdów, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 6–8, powinna być dokonywana 
w sposób niekolidujący z niniejszą uchwaWą oraz 
obowiązującymi przepisami, na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę ulicy, 

5) ulica oznaczona symbolem „KDG” jest elemen-
tem ciągu ulic: WrocWawska – rr Armii Wojska 
Polskiego – MarszaWka Józefa PiWsudskiego, 

6) ulica oznaczona symbolem „KDZ” jest elemen-
tem ciągu ulic: Kartuska – Stefana Czarnieckie-
go – StanisWawa Moniuszki – al. /zeczypospoli-
tej – Zamiejska – Nowodworska, 

7) ulica oznaczona symbolem „KDL” jest odcinkiem 
ul. Gwiezdnej, 

8) pozostaWe zasady zagospodarowania na terenach 
ulic, o których mowa w niniejszym ustępie, 
zgodnie z innymi regulacjami niniejszej uchwaWy 
oraz odrębnymi przepisami. 

3. Wprowadza się następujące ustalenia dla rozwiązań 
komunikacyjnych, wiążących się z terenem ulicy  
o symbolu „KDG”: 
1) zachowuje się zjazd wymieniony w § 3 ust. 1 

pkt 6 na teren o symbolu „U”, 

2) dopuszcza się wykonanie zjazdu wymienionego 
w § 3 ust. 1 pkt 7 na teren o symbolu „U,KS”, 

3) zjazdy, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą wy-
Wącznie: 
a) funkcjonować na zasadzie „prawoskrętów” 
b) umożliwić jedynie wyjazdy z ulicy o symbolu 

„KDG”, 
4. Wprowadza się następujące ustalenia dla rozwiązań 

komunikacyjnych, wiążących się z terenem ulicy  
o symbolu „KDL”: 
1) dopuszcza się wykonanie zjazdu, wymienionego 

w § 3 ust. 1 pkt 8, na teren o symbolu „U,KS”, 
2) zjazd, o którym mowa w pkt 1, może umożliwić 

wjazd i wyjazd z ulicy o symbolu „KDL”, z wy-
kluczeniem „lewoskrętu” z tej ulicy, 

3) dla prawidWowego funkcjonowania zjazdu, o któ-
rym mowa w pkt 1 i 2, należy poszerzyć jezdnię 
ulicy o symbolu „KDL” od omawianego zjazdu  
w kierunku ul. ZesWańców Sybiru w taki sposób, 
aby zapewnić możliwość wykonania normatyw-
nego skosu i wydWużenia pasa dla skręcających 
w lewo na skrzyżowaniu z ulicą o symbolu 
„KDG”,. 

5. W granicach poszczególnych nieruchomości należy 
przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc po-
stojowych. Miejsca postojowe mogą być realizo-
wane jako jedno- lub wielopoziomowe, w tym jako 
wybrane kondygnacje lub ich fragmenty w innych 
obiektach. Ustala się następujące minimalne para-
metry parkingów, w odniesieniu do powierzchni lo-
kali (w obiektach) i obiektów sWużących prowadze-
niu dziaWalności gospodarczej: 
1) powierzchni od 6 m2 do 20 m2 – 1 miejsce po-

stojowe, 
2) o powierzchni powyżej 20 m2, nie więcej jednak 

niż 50 m2 – 2 miejsca postojowe, 
3) o powierzchni powyżej 50 m2 – po jednym miej-

scu postojowym za każde rozpoczęte 50 m2  
i dodatkowo dwa miejsca postojowe, 

4) w przypadku stacji paliw dodatkowo należy 
przewidzieć po dwa miejsca postojowe na każdy 
dystrybutor. 

6. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-

nej mogą być realizowane w pasach ulic pu-
blicznych pod warunkiem, że nie będą kolidowa-
Wy z ich funkcjami komunikacyjnymi, 

2) jeżeli umożliwiają to warunki w pasach drogo-
wych można również lokalizować towarzyszące 
sieciom infrastruktury technicznej urządzenia, 

3) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej winny być prowadzone pod ziemią, 

4) dopuszcza się przeprowadzenie usytuowanie 
wybranych nowych elementów sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 
wymienione w pkt 1 i 2 terenach, o ile nie zo-
staną zakWócone podstawowe funkcje tych tere-
nów i nie zostanie zajęte więcej niż 20% po-
wierzchni jednostki terenowej; urządzenia infra-
struktury technicznej towarzyszące elementom 
liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako 
podziemne i jako nadziemne, w tym w zależno-
ści od uwarunkowań technicznych – jako wolno 
stojące lub wbudowane w inne obiekty, 
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5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy – 
w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejący-
mi elementami infrastruktury technicznej.  
W przypadku nieuniknionej kolizji projektowane-
go zagospodarowania z tymi elementami należy 
je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających 
z przepisów szczególnych oraz w uzgodnieniu  
z operatorem sieci. Sposób zagospodarowania 
terenu powinien umożliwić odpowiednim sWuż-
bom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

6) na terenie o symbolu „U,KS” dopuszcza się moż-
liwość usytuowania stacji transformatorowej. 

7. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urzą-
dzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkow-
nikami tych urządzeń. 

8. ObsWugę obszaru objętego zmianą planu w zakresie 
infrastruktury technicznej określa się następująco: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez podWączenie do 

komunalnej sieci wodociągowej, 
2) ścieki sanitarne powinny być kierowane do od-

powiedniej sieci komunalnej, 
3) jeżeli na obszarze zmiany planu będą wytwa-

rzane ścieki inne niż bytowe, należy je odpro-
wadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po 
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach 
uzgodnionych z operatorami sieci, 

4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy  
o utwardzonej nawierzchni winny być wyposa-
żone w systemy odprowadzania wód opado-
wych; w przypadku zastosowania nawierzchni 
częściowo utwardzonych („ażurowych”) należy 
odpowiednio zabezpieczyć środowisko grun-
towo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń, 

5) w przypadku stacji paliw jej teren powinien 
być wyposażony w odpowiednie instalacje 
uniemożliwiające przedostawanie się substancji 
ropopochodnych, w tym z wodami opadowy-
mi, do gruntu lub kanalizacji deszczowej, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią 
średniego i lub niskiego napięcia, odpowiednio 
do potrzeb, na warunkach uzgodnionych z jej 
dostawcą, 

7) zaopatrzenie w gaz – siecią gazociągów ni-
skiego lub średniego ciśnienia odpowiednio do 
potrzeb, na warunkach uzgodnionych z jego 
dostawcą, 

8) w lokalnych systemach grzewczych należy 
ograniczać stosowanie szkodliwych dla środo-
wiska paliw. W nowo realizowanych obiektach 
dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania 
oparte na cieple przesyWanym z ciepWow-
ni elektrociepWowni, bądź na elektryczności, 
gazie, oleju o zawartości siarki do 0,3% lub in-
nych proekologicznych mediach (o uciążliwości 
dla środowiska mniejszej niż powodowanej 
przez ogrzewanie gazem sieciowym), w tym 
niekonwencjonalnych, 

9) telefonizacja – poprzez podWączenie do dostęp-
nych systemów, 

10) gromadzenie i odprowadzanie odpadów staWych 
– zgodnie z obowiązującymi regulacjami praw-
nymi: powszechnymi i miejscowymi. W szcze-
gólności wszystkie nieruchomości, na terenie 

których mogą być wytwarzane odpady, winny 
być wyposażone w urządzenia sWużące do 
gromadzenia odpadów. Urządzenia te należy 
utrzymywać w odpowiednim stanie sanitar-
nym. W przypadku czasowego skWadowania 
odpadów na terenie nieruchomości, należy 
miejsce tego skWadowania zabezpieczyć przed 
infiltracją odcieków do gruntu. Należy zapew-
nić urządzenia umożliwiające selektywne gro-
madzenie odpadów. 

§ 13 

1. Na obszarze zmiany planu obowiązują ustalenia 
dotyczące sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania tere-
nów wymienione w ust. 2 i 3. 

2. Przed realizacją przewidzianego w zmianie planu 
zainwestowania terenu o symbolu „U,KS” lub jego 
fragmentu, dopuszcza się wprowadzanie zieleni 
urządzonej, terenowych urządzeń sportowych i re-
kreacyjnych oraz terenowych urządzeń dla organi-
zacji imprez masowych. 

3. /ozwiązania stosowane w ramach tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tre-
nów, o którym mowa w ust. 2, ze względu na 
wymagania bezpieczeństwa publicznego – winny 
zapewniać dogodny wgląd z ulic publicznych na te-
ren o symbolu „U,KS” oraz swobodny dojazd do 
niego dla sWużb ratowniczych. 

4. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie, o którym 
mowa w ust. 2, nie dWużej niż przez 15 lat; ograni-
czenie nie dotyczy terenów zieleni urządzonej. 

§ 14 

Na obszarze zmiany planu obowiązują następujące 
stawki procentowe stanowiące podstawę do określa-
nia opWaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym: 
1) na terenach oznaczonych symbolami: „U” i „U,KS” 

– 30%, 
2) na terenach oznaczonych symbolami: „KDG”, 

„KDZ” i „KDL” – 0%. 

/ o z d z i a W rr 

USTALENIA SZCZEGUŁOWE DOTYCZĄCE 
PRZEZNACZENIA TERENUW 

§ 15 

1. Wprowadza się posział obszaru objętego zmianą 
planu na jednostki terenowe, dla których w dalszej 
części uchwaWy określa się przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania. 

2. Jednostkami terenowymi są także tereny, o których 
mowa w § 12 ust. 2. 

§ 16 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbo-
lem „U” przeznacza się dla lokalizacji obiektów sWu-
żących prowadzeniu dziaWalności gospodarczej: 
usWugowej (w tym m.in. handlowej), usWugowo-
produkcyjnej i naprawczej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie dopusz-
cza się lokalizacji: 
1) stacji paliw, 
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2) obiektów chronionych, dla których w przepisach 
ustawy Prawo ochrony środowiska określono 
wymagania jakości środowiska takie, jak dla za-
budowy mieszkaniowej lub wyższe. 

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1, z zastrzeże-
niem ust. 4, dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną oraz obiekty maWej architektury, 
2) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie 

ulic wewnętrznych, wedWug zasad określonych 
w § 10 ust. 4 pkt 2, 

3) budowę garaży oraz organizowanie miejsc po-
stojowych dla pojazdów samochodowych i ro-
werów, 

4) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych tej sieci, w sposób określony w § 12, 

5) usytuowanie co najwyżej 4 odrębnych budyn-
ków z kondygnacjami nadziemnymi. 

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, 
nie powinno zająć Wącznie więcej niż 30% po-
wierzchni jednostki terenowej. 

5. Garaże, o których mowa w ust. 3 pkt 3, mogą być: 
1) umieszczone w kondygnacjach podziemnych lub 
2) budynkami co najmniej dwukondygnacyjnymi lub 
3) wbudowane w budynki o innym przeznaczeniu, 

zajmującym co najmniej 70% ich powierzchni 
użytkowej. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaWywać na środowisko, dla których sporządza-
nie raportu oddziaWywania na środowisko jest obli-
gatoryjne (w rozumieniu przepisów Prawo ochrony 
środowiska), z wyjątkiem urządzeń obsWugujących 
telefonię komórkową. 

7. Nie dopuszcza się pomniejszenia powierzchni tere-
nów biologicznie czynnych w stosunku do stanu 
określonego na podkWadzie mapowym, na którym 
zostaW sporządzony rysunek zmiany planu. 

§ 17 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbo-
lem „U,KS” przeznacza się dla lokalizacji obiektów 
sWużących prowadzeniu dziaWalności gospodarczej: 
usWugowej, w tym m.in. handlowej oraz jednej 
stacji paliw, usWugowo-produkcyjnej i naprawczej, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie dopusz-
cza się lokalizacji obiektów , dla których w przepi-
sach ustawy Prawo ochrony środowiska określo-
no wymagania jakości środowiska takie, jak dla 
zabudowy mieszkaniowej lub wyższe. 

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1, z zastrzeże-
niem ust. 4, dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną oraz obiekty maWej architektu-

ry, 
2) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie 

ulic wewnętrznych, wedWug zasad określonych 
w § 10 ust. 4 pkt 2, 

3) budowę garaży oraz organizowanie miejsc po-
stojowych dla pojazdów samochodowych  
i rowerów, 

4) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towa-
rzyszących tej sieci, w sposób określony  
w § 12, 

5) usytuowanie co najwyżej 4 odrębnych budyn-
ków z kondygnacjami nadziemnymi. 

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, 
nie powinno zająć Wącznie więcej niż 30% po-
wierzchni jednostki terenowej. 

5. Garaże, o których mowa w ust. 3 pkt 3, mogą 
być: 
1) umieszczone w kondygnacjach podziemnych 

lub 
2) budynkami co najmniej dwukondygnacyjnymi 

lub 
3) wbudowane w budynki o innym przeznaczeniu, 

zajmującym co najmniej 70% ich powierzchni 
użytkowej. 

6. W przypadku lokalizacji stacji paliw na terenie,  
o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się usytu-
owanie zbiorników na paliwa i dystrybutorów pa-
liw jedynie w zasięgu granicy, o której mowa  
w § 3 ust. 1 pkt 5. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaWywać na środowisko, dla których sporzą-
dzanie raportu oddziaWywania na środowisko jest 
obligatoryjne (w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo ochrony środowiska). 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy 
zwiększyć – o 30 stanowisk dla samochodów 
osobowych – liczbę miejsc parkingowych ponad 
ilość wynikającą z § 12 ust. 5; te dodatkowe 
miejsca winny być ogólnodostępne. 

9. W sąsiedztwie granic z terenami ulic publicznych 
pasy zieleni urządzonej powinny ciągnąć się co 
najmniej na odcinkach stanowiących 70% dWugo-
ści tych granic. 

10. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych poWo-
żonych w granicach jednostki terenowej nie może 
wynosić mniej niż 10%. 

/ o z d z i a W  rrr 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 18 

Na obszarze objętym niniejszą uchwaWą tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy, zatwierdzo-
nego uchwaWą nr XL 292 97 /ady Miejskiej w Legnicy 
z dnia 28 kwietnia 1997 r. i ogWoszonego w Dz. Urz. 
Województwa Legnickiego Nr 11, poz. 113 z dnia 22 
maja 1997 roku. 

§ 19 

Niniejszy plan jest aktem prawa miejscowego. 

§ 20 

Wykonanie uchwaWy powierza się Prezydentowi Miasta 
Legnica. 

§ 21 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 30 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ /ADZ 
 

CZESŁAW KOZAK 
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Załącznik nr 1 so uchwały Rasy 
Miejskiej Legnicy z snia 28 grusnia 
2005 r. (poz. 518) 
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Załącznik nr 2 so uchwały Rasy 
Miejskiej Legnicy z snia 28 grusnia 
2005 r. (poz. 518) 

 
 

Sposyb realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w zmianie planu, 
ktyre należą so zasań własnych gminy 

 
 
1. Ustalenia zmiany planu nie powodują konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należaWyby do zadań wWasnych gminy i byWyby finansowane z jej bu-
dżetu. 

2. rnwestycje związane z organizacją zjazdów z ulic publicznych dla lokalizacji dopuszczonych 
w zmianie planu obiektów oraz ich podWączenie do sieci infrastruktury technicznej będą reali-
zowane na koszt inwestorów. 

3. Zakres inwestycji towarzyszących wprowadzeniu nowego zainwestowania na dziaWki nr 63 2 
i 449 (AM3, obręb WrocWawskie Przedmieście), do których realizacji zobowiązaW się zaintere-
sowany inwestor, określa porozumienia pomiędzy tym inwestorem a gminą Legnica. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 so uchwały Rasy 
Miejskiej Legnicy z snia 28 grusnia 
2005 r. (poz. 518) 

 
 

Rozstrzygnięcie sot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych so projektu  
zmiany miejscowego planu 

 
 
W trakcie wyWożenia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie skrzyżowań al. MarszaWka Józefa PiWsudskiego  
z ul. Gwiezdną i ul. StanisWawa Moniuszki do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 8 czerwca 
2004 r. do 29 czerwca 2004 r., nie zgWoszono uwag do projektu zmiany planu. /ównież  
w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyWożenia zmiany planu nie wpWynęWy uwagi do tej 
dokumentacji. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC  

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia zgosy na uszielenie bonifikaty os opłaty za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz 
                                     nieruchomości rolnych 

 DziaWając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeksztaWceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wWa-
sności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004 r. Nr 281, 
poz. 2782, zm. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) /ada Miasta Zgorzelec 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opWaty 
z tytuWu przeksztaWcenia prawa użytkowania wie-
czystego przysWugującego osobom fizycznym oraz 
spóWdzielniom mieszkaniowym w prawo wWasności 
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkanio-
we i nieruchomości rolnych w takiej wysokości, 
aby pozostaWa do zapWaty opWata stanowiWa : 
1) 10% ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa 

wWasności lecz nie mniej niż 1000 zW, jeżeli użyt-
kowanie wieczyste trwaWo nie mniej niż 8 i nie 
dWużej niż 10 lat;  

2. 8% ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa 
wWasności lecz nie mniej niż 800 zW, jeżeli użyt-
kowanie wieczyste trwaWo dWużej niż 10 oraz 
krócej niż 25 lat;  

3) 5% ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa 
wWasności lecz nie mniej niż 500 zW, jeżeli użyt-
kowanie wieczyste trwaWo 25 lat i dWużej lub zo-
staWa wniesiona opWata za caWy okres użytkowa-
nia wieczystego niezależnie od czasu jego trwa-
nia.  

2. Bonifikaty udziela się wyWącznie w przypadku jedno-
razowej zapWaty należności z tytuWu przeksztaWcenia 
prawa użytkowania wieczystego przysWugującego 
osobom fizycznym oraz spóWdzielniom mieszkanio-
wym w prawo wWasności nieruchomości. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nie-
zabudowanych dziaWek gruntu, które zostaWy zbyte 
na poprawę warunków zagospodarowania przyle-
gWych nieruchomości zabudowanych, wykorzysty-
wanych na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieru-
chomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do 

części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Pro-
porcje określa się na podstawie powierzchni użytkowej 
lokali i obiektów kubaturowych znajdujących się  
w obrębie danej nieruchomości.  

§ 3 

Bonifikata nie jest udzielana osobom posiadającym 
zadWużenie wobec Gminy  Miejskiej Zgorzelec. 

§ 4 

Traci moc uchwaWa nr 47 03 /ady Miejskiej w Zgo-
rzelcu z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opWaty za przeksztaW-
cenie prawa użytkowania wieczystego przysWugujące-
go osobom fizycznym w prawo wWasności, opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego dnia 9 maja 2003 r. Nr 55, poz. 1288.  

§ 5 

Wykonanie uchwaWy powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 6 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WrCEP/ZEWODNrCZPCA /ADZ 
 

HALINA PATELSKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC  

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały sot. zasas sprzesaży lokali mieszkalnych 

 DziaWając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 ust. 1 
pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70  ust. 2 i 4, ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, 
Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459) /ada Miasta Zgorzelec uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W § 3 ust. 3 uchwaWy nr 216 04 /ady Miasta Zgorze-
lec z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych, opublikowanej w dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 
27 października 2004 r. Nr 207, zdanie „Gmina może 
odmówić sprzedaży lokali w uzasadnionych poniż-
szych przypadkach:” otrzymuje brzmienie: „Gmina 
może odmówić sprzedaży lokali w uzasadnionych 
przypadkach, a w szczególności:”. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 3 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni po ogWo-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i ma zastosowanie do wszczętych postępo-
wań i wniosków zWożonych po jej wejściu w życie.  
 
 
 
 

 
WrCEP/ZEWODNrCZPCA /ADZ 

 
HALINA PATELSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA  

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie określenia zasas zakupu aparatury i sprzętu mesycznego przez 
Publiczny Zakłas Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie sla, ktyrego 
                      Gmina Strzelin jest organem założycielskim 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakWa-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) /ada 
Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W celu zapewnienia racjonalnego korzystania z mienia 
Publicznego ZakWadu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Strzelinie określa się następujące zasady zakupu 
aparatury i sprzętu medycznego. 

§ 2 

Zakup aparatury lub sprzętu medycznego może być 
dokonany, jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statu-
towe Publicznego ZakWadu Lecznictwa Ambulatoryjne-
go w Strzelinie, a wydatkowanie środków na ten cel 
nie grozi utratą pWynności finansowej Publicznego Za-
kWadu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. Zakup 
aparatury lub sprzętu medycznego o wartości powyżej 
3.500.- zW. wymaga każdorazowo zgody Burmistrza. 

§ 3 

Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien 
być zgody z zakresem udzielanych przez Publiczny 
ZakWad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie 
świadczeń zdrowotnych i możliwościami techniczno-
organizacyjnymi w zakresie korzystania z zakupionej 
aparatury lub sprzętu medycznego. 

§ 4 

Zakupiona aparatura i sprzęt medyczny powinny od-
powiadać możliwie najwyższym standardom technicz-
nym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie 
mogą ze względu na ich technologię i zużycie stano-
wić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

§ 5 

Wykonanie uchwaWy powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 6 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

WrCEP/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ MrEJSKrEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty asiacenckiej z tytułu  
wzrostu wartości nieruchomości po posziale 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami) /ada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę opWaty adiacenckiej z tytuWu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku jej podziaWu w wy-
sokości  30% różnicy wartości nieruchomości przed  
i po podziale. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 3 

Traci moc uchwaWa nr Vrrr 75 03 /ady Miejskiej Strze-
lina z dnia 28 kwietnia 2003 roku. 

§ 4 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od daty 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

WrCEP/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ MrEJSKrEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania sosatkyw oraz innych skłasnikyw wy-
nagroszenia nauczycielom zatrusnionym w szkołach i placywkach 
        oświatowych prowaszonych przez Gminę Męcinka na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. 
Dz. U. Nr 23, poz.20; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) i art. 30 
ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) /ada  
Gminy  Męcinka uchwala: 
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Regulamin 
przyznawania sosatkyw oraz innych skłasnikyw wynagroszenia nauczycielom zatrusnionym w szkołach 

i placywkach prowaszonych przez Gminę Męcinka na rok 2006 
 
 

/ o z d z i a W   r 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

rlekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole lub placówce, należy przez to rozumieć: 

szkoWę podstawową oraz gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Męcinka, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli 
zatrudnionych w szkoWach podstawowych i gimna-
zjum, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Męcinka, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoWy podstawowej i zespoWu szkóW, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Męcinka, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mę-
cinka, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 22, poz. 181),  

7) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Męcinka. 

/ o z d z i a W   rr 

Dosatek za wysługę lat 

§ 2 

1. Nauczycielom przysWuguje dodatek za wysWugę lat 
zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 Karty 
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek przysWuguje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny 
stanowi  inaczej. Dodatek ten przysWuguje również 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub in-
nym chorym czWonkiem rodziny, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiWek z ubezpiecze-
nia spoWecznego. 

3. Dodatek za wysWugę lat dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

/ o z d z i a W   rrr 

Dosatek motywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkoWach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Męcinka, przysWuguje dodatek 
motywacyjny. 

2. Wysokość środków dla szkoWy na dodatek motywa-
cyjny ustala się dla wszystkich zatrudnionych na-
uczycieli w wysokości co najmniej 3% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
Dodatek motywacyjny przyznawany jest: 
1) dla dyrektorów szkóW do 50%, 
2) dla wicedyrektora do 20%, 
3) dla nauczyciela, któremu obowiązki kierownicze 

powierzono w zastępstwie do10%,  
4) dla nauczycieli do 10%. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy jednak niż sześć miesięcy i nie 
dWuższy niż jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego i czas, na jaki 
zostaW przyznany, ustala dla: nauczycieli. wicedy-
rektora szkoWy, kierownika szkoWy filialnej dyrektor 
szkoWy, a dla dyrektora wójt. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od 
stopnia awansu zawodowego i efektów pracy na-
uczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy szkoWy (pla-
cówki). Przy ustalaniu wysokości dodatku motywa-
cyjnego bierze się w szczególności pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- 
-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
(testów kompetencyjnych) i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we wspóWpracy z ich 
rodzicami, 

c) peWne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne dziaWanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie wWasnego warsztatu pracy, 
d) dbaWość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidWowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń sWużbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

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

b) udziaW w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dziaWa-
jącymi na terenie szkoWy, 

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

e) aktywny udziaW w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoWy, 

f) dodatkowe czynności zlecane doraźnie przez 
dyrektora lub wójta. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysWuguje: 
1) stażystom w okresie odbywania stażu, 
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym, 
5) w okresie, za który nie przysWuguje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
7. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 

dnia przyznania. 
8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 

/ o z d z i a W   rV 

Dosatek funkcyjny 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora szkoWy, lub inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoWy, 
przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wy-
sokości określonej w poniższej tabeli: 

 
 

Lp. ztanowisko Kierownicze 
ztawka dodatku (w %) liczonego od średniego 

wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
1. Dyrektor szkoły do  8 oddziałów od 20 do 40% 
2. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów od 20 do 50% 
3. Wicedyrektor  szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów  od 10 do 30% 
4. Kierownik szkoły  filialnej od 10 do 20% 

 
 
2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych  

w ust. 1 przysWuguje również nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. Jeżeli stanowisko kierownicze powierzono 
nauczycielowi na okres nieobejmujący peWnych 
miesięcy, to dodatek funkcyjny wypWaca się w 
wysokości proporcjonalnej do czasu peWnienia tych 
obowiązków. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora  
i kierownika szkoWy filialnej oraz dla nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie w granicach stawek określonych  
w ust. 1 ustala dyrektor. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoWy i dla dyrektora w zastępstwie, w granicach 
stawek określonych tabelą ustala wójt, uwzględ-
niając między innymi: 
1) wielkość szkoWy i jej strukturę organizacyjna, 
2) zWożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska , 
3) wyniki pracy szkoWy oraz warunki lokalowe  

i środowiskowe w jakich szkoWa funkcjonuje. 
5. Dodatek funkcyjny przysWuguje nauczycielowi  

z tytuWu wykonywania zadań: 
1) wychowawstwa klasy, oddziaWu przedszkolne-

go w wysokości 5% miesięcznie, liczonego od 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 

2) opiekuna stażu w wysokości 3% miesięcznie, 
liczonego od średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty. 

6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, dla 
uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrektor. 

7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysWuguje  
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania dodatkowych zadań, za które 
przysWuguje dodatek. Jeżeli stanowisko kierowni-
cze lub wykonywanie dodatkowych zadań powie-

rzono nauczycielowi na okres nieobejmujący peW-
nych miesięcy, to dodatek funkcyjny wypWaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasu peWnienia 
tych obowiązków. 
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upWywem tego okresu,  
a w razie wcześniejszego odwoWania – z koń-
cem miesiąca, w którym nastąpiWo odwoWanie, 
a jeżeli odwoWanie nastąpiWo pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

9. Dodatek funkcyjny nie przysWuguje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w 
okresach, za które nie przysWuguje wynagro-
dzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestaW peW-
nienia z innych powodów obowiązków, do któ-
rych jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie peWnienia obowiązków nastąpiWo od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, nie wyWącza prawa do otrzymy-
wania dodatku, o którym mowa w ust. 5  
pkt 1. 

/ o z d z i a W   V 

Dosatek za warunki pracy 

§ 5 

1. Nauczycielom przysWugują dodatki z tytuWu pracy w 
trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, a w szcze-
gólności prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do ksztaWcenia specjal-
nego i nauczania indywidualnego. 
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2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się  
w wysokości 20% w odniesieniu do stawki godziny 
ponadwymiarowej wynikającej z osobistego zasze-
regowania wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la za każdą godzinę efektywnie przepracowaną. 

3. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor. 

/ o z d z i a W   Vr 

Wynagroszenie za gosziny ponaswymiarowe i gosziny 
soraźnych zastępstw 

§ 6 

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się nauczycie-
lowi zgodnie z art. 35 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (Wącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa 
ustala się w sposób określony w ust. 2. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin Nauczyciela, o której 
mowa w ust. 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peW-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 
godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy 
się za peWną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWugują za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu: 
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji 

roku szkolnego, 
2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku ty-

godnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógW realizować z przy-
czyn leżących po stronie pracodawcy, a w szcze-
gólności w związku z : 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów 

lub klęsk żywioWowych, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczkę lub inne im-

prezy, 
3) rekolekcjami, 
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającego nie dWużej niż tydzień, 
5) udziaWu nauczyciela w konferencji metodycznej 

nauczanego przedmiotu traktuje się jako godziny 
faktycznie odbyte. 

7. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy wymiar zajęć określony w art. 42 Karty 
Nauczyciela , pomniejszony o 1 5 wymiaru (lub 1 4 
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecno-

ści w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie 
przysWuguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
może być jednakże większa niż liczba godzin przy-
dzielonych w projekcie organizacyjnym. 

/ o z d z i a W   Vrr 

Dosatek mieszkaniowy 

§ 7 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż poWowa tygodniowo obowiązującego 
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska przysWuguje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy . 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
przy jednej osobie w rodzinie      – 3% 
przy dwóch osobach w rodzinie     – 4% 
przy trzech osobach w rodzinie      – 5% 
przy czterech i więcej osobach w rodzinie  – 6% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la. 

3. Do czWonków rodziny, o której mowa w ust. 2, za-
licza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących: wspóWmaWżonka, a także dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyWącznym utrzyma-
niu. 

4. Nauczycielowi i jego wspóWmaWżonkowi , będące-
go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-
cym, przysWuguje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy w wysokości określonej w ust. 2. 

5. MaWżonkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie im wypWacaW ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, o których 
mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek nauczy-
ciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w ust. 5 na ich wspólny wniosek. 

7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje –
dyrektor, a dyrektorowi – wójt. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuWu prawnego do zajmowane-

go przez niego lokalu mieszkalnego 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zWożyW wniosek 
o jego przyznanie. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysWuguje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiWku z ubezpieczenia spoWeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej sWużby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej sWużby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powoWanym do sWużby zawarta byWa 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypWaca się nie dWużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta zostaWa zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
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10. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkaniowy 
obowiązany jest poinformować odpowiednio dy-
rektora szkoWy lub wójta o zmianach w jego sytu-
acji mających wpWyw na prawo do zasiWku lub na 
wysokość zasiWku. 

/ o z d z i a W   Vrrr 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy  
z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Na-
uczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) otrzy-
mywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do 
tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy . 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulami-
nem mają zastosowanie przepisy powszechnie obo-
wiązujące. 

§ 10 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy Mę-
cinka. 

§ 11 

Traci moc uchwaWa nr XXVrrr 120 04 /ady Gminy 
Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regula-
minu przyznawania dodatków oraz innych skWadników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szko-
Wach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Męcinka na rok 2005. 

§ 12 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ GMrNZ 

 
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

 
 
 
 

524 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE  

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w sprawie opłat asministracyjnych za niektyre czynności urzęsowe,  
nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opWatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 
poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, 
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) /ada Gminy Paszowice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość opWat administracyjnych na tere-
nie Gminy Paszowice za następujące czynności urzę-
dowe, nieobjęte opWatą skarbową: 
1. Za sporządzanie testamentu allograficznego  

w obecności Wójta Gminy Paszowice lub osoby 
upoważnionej – 50,00 zW; 

2. Za wydanie poświadczonych kopii dokumentów od 
każdej strony – 1,00 zW; 

3. Za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zago-
spodarowania lub studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego od 1 dziaWki 
– 50,00 zW,- od każdej następnej po  25, 00 zW,-. 

4. Za sporządzenie 1 wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – 100,00 zW,-  za 
każdy następny wyrys po 25, 00  zW,- 

§ 2 

Od obowiązku wnoszenia opWat administracyjnych 
zwalnia się jednostki organizacyjne gminy. 

§ 3 

OpWaty administracyjne uiszczane są w  gotówce  
w kasie Urzędu przed dokonaniem czynności, za którą 
opWata jest pobierana. 
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§ 4 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwaWa nr XXX 185 2002 /ady Gminy 
Paszowice z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie 
opWaty administracyjnej za czynności urzędowe. 
 
 

§ 6 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
P/ZEWODNrCZACVZ 

/ADZ GMrNZ 
 

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania sosatkyw oraz innych skłasnikyw 
wynagroszenia nauczycielom zatrusnionym w szkołach i placywkach 
      oświatowych prowaszonych przez Gminę Paszowice na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 
i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, 
Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, 
poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, 
poz. 1487) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) /ada Gminy Paszowice uchwala: 

 
 

Regulamin przyznawania sosatkyw oraz innych skłasnikyw wynagroszenia nauczycielom  
zatrusnionym w szkołach i placywkach prowaszonych przez Gminę Paszowice na rok 2006 

 
 

/ o z d z i a W  r 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

rlekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole lub placówce, należy przez to rozumieć: 

szkoWę podstawową oraz gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Paszowice, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli 
zatrudnionych w szkoWach podstawowych i gimna-
zjach, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Paszowice, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoWy podstawowej i gimnazjum, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Paszowice, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pa-
szowice, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. Nr 118, poz.1112 ze zm.), 

6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
Nr 22, poz. 181), 

7) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Paszowice. 

/ o z d z i a W  rr 

Dosatek za wysługę lat 

§ 2 

1. Nauczycielom przysWuguje dodatek za wysWugę lat 
zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust.3 i 4 Karty 
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek za wysWugę lat wypWaca się: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
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rym nauczyciel nabyW prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiWo w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiWo od pierwszego 
dnia miesiąca. 

3. Dodatek za wysWugę lat wypWaca się z góry, w dniu 
wypWaty wynagrodzenia. 

/ o z d z i a W  rrr 

Dosatek motywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkoWach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Paszowice, przysWuguje dodatek 
motywacyjny. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na 1 etat, 
wynosi w odniesieniu do średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 
ust.3 Karty Nauczyciela zwanym dalej „ średnim 
wynagrodzeniem nauczyciela stażysty”. 
1) dla dyrektorów szkóW od 0% do 40%, 
2) dla nauczycieli od 0% do 20%. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie krótszy jednak niż sześć miesięcy i nie 
dWuższy niż jeden rok szkolny, 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego i czas, na jaki 
zostaW przyznany, ustala w ramach posiadanych 
środków: dla nauczycieli dyrektor szkoWy, a dla dy-
rektora wójt. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od 
stopnia awansu zawodowego i efektów pracy na-
uczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy szkoWy (pla-
cówki). Przy ustalaniu wysokości dodatku motywa-
cyjnego bierze się w szczególności pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji efektami egzaminów 
(testów kompetencyjnych) i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b. umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we wspóWpracy z ich 
rodzicami,  

c. peWne rozpoznanie środowiska wychowaw-
czego uczniów, aktywne dziaWanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki. 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a. systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych obowiązków, 
b. podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c. wzbogacanie wWasnego warsztatu pracy, 

d. dbaWość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e. prawidWowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f. rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń sWużbowych, 

g. przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Kar-
ty Nauczyciela, a w szczególności: 
a. udziaW w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych,  
b. udziaW w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
c. opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
Wającymi na terenie szkoWy, 

d. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrz szkolnego doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, 

e. aktywny udziaW w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoWy, 

f. dodatkowe czynności zlecane doraźnie 
przez dyrektora lub wójta. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysWuguje: 
1) stażystom w okresie odbywania stażu, 
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
4) w okresie, za który nie przysWuguje wynagrodze-

nie zasadnicze. 
7. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym 
nastąpiWo jego przyznanie. 

8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.  
9. Dodatek motywacyjny wypWacany jest co miesiąc  

z góry w terminie wypWaty  wynagrodzenia. 

/ o z d z i a W  rV 

Dosatek funkcyjny 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora i wicedyrektora szkoWy lub inne stano-
wisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
Wy, przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny  
w wysokości określonej w poniższej tabeli:  

 

Lp. ztanowisko Kierownicze 

ztawka dodatku (w %) 
liczonego od średniego 

wynagrodzenia  
nauczyciela stażysty 

1. 
Dyrektor szkoły  
do 8 oddziałów 

 d 20% do 50% 

2. 
Dyrektor szkoły liczącej 
powyżej 8 oddziałów 

 d 20% do 60% 

 

2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych  
w ust. 1 przysWuguje również nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. Jeżeli stanowisko kierownicze powierzono 
nauczycielowi na okres nieobejmujący peWnych 
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miesięcy, to dodatek funkcyjny wypWaca się  
w wysokości proporcjonalnej do czasu peWnienia 
tych obowiązków. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie, w granicach stawek określonych  
w ust.1 ustala dyrektor. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoWy lub osobie, której powierzono zastępstwo 
dyrektora w granicach stawek określonych tabelą 
ustala wójt, uwzględniając między innymi: 
1) wielkość szkoWy i jej strukturę organizacyjną, 
2) zWożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska, 
3) wyniki pracy szkoWy oraz warunki lokalowe  

i środowiskowe w jakich szkoWa  funkcjonuje. 
5. Dodatek funkcyjny przysWuguje również nauczycie-

lowi z tytuWu wykonywania zadań: 
1) wychowawstwa klasy, oddziaWu przedszkolne-

go w wysokości od 2% do 5% miesięcznie, li-
czonego od średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty,  

2) opiekuna stażu w wysokości od 2% do 3% 
miesięcznie, liczonego od  średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela – kon-
sultanta od 2% do 5%  miesięcznie, liczonego 
od średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty.  

6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, dla 
uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrektor. 

7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysWuguje  
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania dodatkowych zadań, za które 
przysWuguje dodatek. Jeżeli stanowisko kierowni-
cze lub wykonywanie dodatkowych zadań powie-
rzono nauczycielowi na okres nieobejmujący peW-
nych miesięcy, to dodatek funkcyjny wypWaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasu peWnienia 
tych obowiązków. 

8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do do-
datku funkcyjnego z upWywem tego okresu, a w 
razie wcześniejszego odwoWania – z końcem mie-
siąca, w którym nastąpiWo odwoWanie, a jeżeli od-
woWanie nastąpiWo pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

9. Dodatek funkcyjny nie przysWuguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, 
za które nie przysWuguje wynagrodzenie zasadni-
cze, oraz od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
nauczyciel zaprzestaW peWnienia z innych powodów 
obowiązków, do których jest przypisany ten do-
datek, a jeżeli zaprzestanie peWnienia obowiązków 
nastąpiWo od pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 
i 2, nie wyWącza prawa do otrzymywania dodatku, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

11. Dodatek funkcyjny wypWaca się z góry w terminie 
wypWaty wynagrodzenia. 

/ o z d z i a W  V 

Dosatek za warunki pracy 

§ 5 

1. Nauczycielom przysWugują dodatki z tytuWu pracy  
w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, a w szcze-
gólności prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do ksztaWcenia specjal-
nego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się  
w wysokości 20% w odniesieniu do godziny po-
nadwymiarowej wynikającej z osobistego zaszere-
gowania wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
za każdą godzinę efektywnie przepracowaną. 

3. Przepis z ust. 2 stosuje się odpowiednio przy na-
uczaniu indywidualnym zaleconym przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną. 

4. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi 
dyrektor. 

5. Dodatki za warunki pracy wypWaca się z doWu. 

/ o z d z i a W  Vr 

Wynagroszenie za gosziny ponaswymiarowe i gosziny 
soraźnych zastępstw 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (Wącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa 
ustala się w sposób określony w ust. 1. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin Nauczyciela, o której 
mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peW-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do  
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za peWną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWugują za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu: 
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji 

roku szkolnego, 
2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku ty-

godnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógW realizować z przy-
czyn leżących po stronie pracodawcy, a w szcze-
gólności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów 

lub klęsk żywioWowych, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczkę lub inne im-

prezy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającą nie dWużej niż tydzień traktuje się jako 
godziny faktycznie odbyte, 
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4) rekolekcjami, traktuje się jako godziny faktycznie 
odbyte.  

6. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy wymiar zajęć określony w art.42 Karty 
Nauczyciela, pomniejszony o 1 5 wymiaru (lub 1 4 
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie 
przysWuguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie 
może być jednakże większa niż liczba godzin przy-
dzielonych w projekcie organizacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz 
godziny doraźnych zastępstw wypWaca się wedWug 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,  
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypWaca się z doWu. 

/ o z d z i a W  Vrr 

Dosatek mieszkaniowy 

§ 7 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż poWowa tygodniowo obowiązującego 
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska przysWuguje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6%  
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la. 

3. Do czWonków rodziny, o której mowa w ust. 2, za-
licza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1) wspóWmaWżonka, który nie posiada wWasnego 

źródWa dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego 

wyWącznym utrzymaniu, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego maWżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez 
nie szkoWy ponadpodstawowej albo ponadgim-
nazjalnej, nie dWużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia, 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego maWżonka, niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dWużej jednak  niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepeWnosprawne nieposiadające wWasne-
go źródWa dochodu. 

4. Nauczycielowi i jego wspóWmaWżonkowi, będącego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysWuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy  
w wysokości określonej w ust. 2. 

5. MaWżonkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie im wypWacaW ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, o którym 
mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek nauczy-
ciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w ust. 5 na ich wspólny wniosek. 

7.  Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje – 
dyrektor, a dyrektorowi – wójt. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuWu prawnego do zajmowane-

go przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zWożyW wniosek 
o jego przyznanie. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysWuguje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiWku z ubezpieczenia spoWeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej sWużby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej sWużby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powoWanym do sWużby zawarta byWa 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypWaca się nie dWużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta zostaWa zawarta,  

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
10. Dodatek mieszkaniowy wypWaca się z doWu w ter-

minie wypWaty wynagrodzenia. 
11. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkaniowy 

obowiązany jest poinformować odpowiednio dy-
rektora szkoWy lub wójta o zmianach w jego sytu-
acji mających wpWyw na prawo do zasiWku lub na 
wysokość zasiWku. 

/ o z d z i a W  Vrrr 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy  
z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) otrzy-
mywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do 
tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulami-
nem mają zastosowanie przepisy powszechnie obo-
wiązujące. 

§ 10 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy Pa-
szowice. 
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§ 11 

Traci moc uchwaWa nr XX 126 2005 /ady Gminy Pa-
szowice z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie regula-
minu przyznawania dodatków oraz innych skWadników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szko-
Wach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Paszowice na rok 2005 zmieniona uchwaWą  
nr XXr 139 2005 /ady Gminy Paszowice z dnia  
29 marca 2005 roku zmieniająca uchwaWę w sprawie 
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych skWad-
ników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 
szkoWach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Paszowice na rok 2005. 

§ 12 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 roku. 
 
 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ GMrNZ 
 

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w sprawie szczegyłowych zasas  i trybu umarzania wierzytelności jesnostek 
organizacyjnych gminy Paszowice z tytułu należności pieniężnych, so kty-
rych nie stosuje się przepisyw ustawy – Orsynacja posatkowa, przyznania 
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz zasań organyw so tego 
                                          upoważnionych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 34 a ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177, Nr 93, 
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, 
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, 
poz. 1495) /ada Gminy Paszowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. UchwaWa, z zastrzeżeniem ust. 2, określa szczegó-
Wowe zasady umarzania, odraczania terminów zapWa-
ty oraz rozkWadania na raty wierzytelności gminnych 
jednostek organizacyjnych z wszystkich form pro-
wadzonej przez nie dziaWalności zwanych dalej „wie-
rzytelnościami” należnych od osób fizycznych  
i prawnych, a także od jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej zwanych da-
lej „dWużnikami”. 

2. Wymienione w ust. 1 zasady nie odnoszą się do 
wierzytelności, do których stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa. 

§ 2 

Przez wierzytelności rozumie się należność gWówną. 

§ 3 

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest: 
1) Kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku 

gdy wierzytelność należna od tego samego dWuż-

nika nie przekracza poWowy kwoty minimalnego 
wynagrodzenia z gospodarstwa ustalonego  
w przepisanym trybie w roku poprzedzającym 
podjęcie decyzji o umorzeniu, 

2) W pozostaWych przypadkach – Wójt Gminy  
w Paszowicach na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej. 

2. Organ wWaściwy do umorzenia należności gWównej 
jest uprawniony do umorzenia odsetek oraz innych 
należności ubocznych oraz udzielenia innych ulg. 

§ 4 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w caWości lub 
w części, jeżeli: 
1) nie można ustalić dWużnika lub dWużnik zmarW nie 

pozostawiając spadkobierców, 
2) ściągnięcie wierzytelności zagroziWoby ważnym 

interesom podatnika, a w szczególności zagrozi-
Woby jego egzystencji, 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub 
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postępowanie egzekucyjne okazaWo się niesku-
teczne, 

4) wierzytelności nie ściągnięto w drodze postę-
powania likwidacyjnego lub upadWościowego, 

5) z umowy zawartej z dWużnikiem wynika prawo 
do umorzenia caWości lub części należności  
w przypadku speWnienia przez dWużnika określo-
nego warunku. 

2. Umorzenie, w przypadkach określonych ust. 1 pkt 
1, 3, 4 następuje z urzędu, w pkt 2 – na wniosek 
dWużnika, natomiast w pozostaWych przypadkach za-
równo na wniosek dWużnika jak i urzędu. 

§ 5 

W przypadkach uzasadnionych względami spoWecznymi 
lub gospodarczymi , biorąc pod uwagę możliwości 
pWatnicze dWużnika oraz interes gminnej jednostki orga-
nizacyjnej, można odroczyć termin zapWaty caWości lub 
części wierzytelności lub rozWożyć pWatność caWości lub 
części na raty. 

§ 6 

Umorzenie należności oraz udzielanie ulg przewidzia-
nych w uchwale następuje: 

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze ad-
ministracyjno-prawnym w drodze decyzji, 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze 
stosunków cywilno-prawnych w drodze umowy. 

§ 7 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy skWa-
dają Wójtowi Gminy póWroczne informacje o skut-
kach podjętych na podstawie uchwaWy decyzji. 

2. Wójt Gminy o Wącznych skutkach decyzji podjętych 
na podstawie uchwaWy informuje /adę Gminy  
w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy. 

§ 8 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ GMrNZ 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE  

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia sla nauczycieli szkył i placywek prowaszonych przez 
gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokośl stawek sosatku za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczyciel-
skiego sosatku mieszkaniowego oraz szczegyłowe warunki przyznawania 
tych sosatkyw, szczegyłowy sposyb obliczania wynagroszenia za gosziny 
ponaswymiarowe oraz za gosziny soraźnych zastępstw, wysokośl i warunki 
wypłacania nagrys ze specjalnego funsuszu nagrys i nauczycielskiego 
                                  sosatku mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pk. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806 
Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175 poz.1457) oraz 
art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 167, 
poz.1397, Nr 179, poz.1487, Nr 181, poz.1526) /ada Gminy Krotoszyce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

UchwaWa określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkoWach pro-
wadzonych przez gminę Krotoszyce: 
1) wysokość dodatku za wysWugę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy, szczegóWowe wa-
runki ich przyznawania, 

2) szczegóWowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, 

3) wysokość i warunki wypWacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyWą-
czeniem świadczeń z zakWadowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 
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Dosatek za wysługę lat 

§ 2 

Dodatek za wysWugę lat przysWuguje nauczycielowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze-
żeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten 
przysWuguje również za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym czWonkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiWek z ubez-
pieczenia spoWecznego. 

Dosatek motywacyjny 

§ 3 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji 
lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we wspóWpracy z ro-
dzicami, 

3) peWne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne dziaWanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypeWnianie przydzielonych obowiązków, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

7) wzbogacanie wWasnego warsztatu pracy, 
8) dbaWość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

9) prawidWowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń sWużbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udziaW w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) udziaW w pracach komisji przedmiotowych  

i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi dziaWają-
cymi na terenie szkoWy, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

e) aktywny udziaW w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoWy. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkóW decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoWy: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-

nych w oparciu o posiadane środki finanso-
we, 

b) podejmowanie dziaWań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich wWaściwego wykorzy-
stania na cele szkoWy, 

d) podejmowanie dziaWań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoWy: 
a) dyscyplina pracy, podziaW zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie dziaWań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) wspóWpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie innych dziaWań mających na 

celu promowanie szkoWy; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoWy: 
a) osiągnięcia uczniów szkoWy: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali gminy, regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoWy poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbaWość o klimat wychowawczy szkoWy po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych dziaWań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom spoWecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkóW w środowisku lokalnym, 
udziaW w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy wspóWpracy z instytu-
cjami spoWeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna wspóWpraca z radą rodziców 
lub szkoWy i samorządem uczniowskim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krytszy niż 6 miesięcy i nie służszy niż 
jesen rok szkolny. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrek-
tor szkoWy w oparciu o kryteria – w wysokości so 
20% wynagroszenia zasasniczego. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkóW ustala 
wójt – w wysokości do 40% wynagroszenia za-
sasniczego. 
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6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, z dniem powierzenia tego stano-
wiska. 

7. Nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny po 
speWnieniu kryteriów, określonych w regulaminie  
i świadczeniu pracy bezpośrednio przed przyzna-
niem dodatku. 

8. Nauczycielom uzupeWniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoWy 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoWy,  
w której nauczyciel uzupeWnia etat. 

9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoWy, do której nauczyciel zostaW 
przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoWy, w której nauczyciel byW poprzednio zatrud-
niony. 

Dosatek funkcyjny 

§ 4 

1. Dodatki funkcyjne przysWugują: 
1) dyrektorom szkóW w wysokości os 12% so 45% 

wynagroszenia zasasniczego, 
2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym  

w statucie szkoWy i uwzględnionym w zatwier-
dzonym arkuszu organizacji szkoWy os 15% so 
40% wynagroszenia zasasniczego, 

3) nauczycielom – wychowawcom klas os 1,5% 
so 5%, śresniego wynagroszenia nauczyciela 
stażysty, 

4) nauczycielom – wychowawcom grup przed-
szkolnych w wysokości os 2% so 5% śresniego 
wynagroszenia nauczyciela stażysty, 

5) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości os 
1% so 3% śresniego wynagroszenia nauczycie-
la stażysty, 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych  
w ust. 1 ustala dla dyrektorów wójt gminy, a dla 
pozostaWych nauczycieli dyrektor szkoWy, uwzględ-
niając odpowiednio m.in. wielkość szkoWy jej wa-
runki organizacyjne, zWożoność zadań wynikających 
z funkcji, wyniki pracy. 

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysWuguje 
za każdą osobę odbywająca staż, a dla wycho-
wawcy za każdą klasę lub oddziaW. W przedszkolu 
przysWuguje jeden dodatek niezależnie od liczby 
grup, w których prowadzi się zajęcia. 

§ 5 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upWywem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwoWania – z końcem miesiąca,  
w którym nastąpiWo odwoWanie; jeżeli odwoWanie na-
stąpiWo pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysWuguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sach, za które nie przysWuguje wynagrodzenie za-
sadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprze-

staW peWnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie peWnienia obowiązków nastąpiWo od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoWy przysWuguje wicedyrektorowi od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
trzech miesiącach zastępstwa. 

4. Dodatek funkcyjny przysWuguje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

Dosatki za warunki pracy 

§ 6 

1. Nauczycielowi przysWuguje dodatek za warunki pra-
cy z tytuWu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 
3 Karty Nauczyciela w wysokości so 20% śresnie-
go wynagroszenia nauczyciela stażysty. 

2. Dodatek za warunki pracy przysWuguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z który dodatek 
jest związany oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysWuguje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za warunki pracy wypaca się w caWości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia caWy obo-
wiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypWaca się w 
wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizu-
je w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia tylko część obowiązującego wy-
miaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepeWnym 
wymiarze zajęć. 

4. Wysokości dodatku za warunki pracy ustala dla 
dyrektora wójt gminy, a dla nauczycieli dyrektor 
szkoWy biorąc pod uwagę stopień trudności, uciąż-
liwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych 
zadań lub wykonywanych prac. 

Wynagroszenie za gosziny ponaswymiarowe  
i gosziny soraźnych zastępstw 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (Wącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warun-
kach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego 
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa na-
uczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do peWnych godzin w ten 
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sposób, że czas zajęć do 1 2 godziny pomija się,  
a co najmniej 1 2 godziny liczy się za peWną godzi-
nę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWuguje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwy-
miarowe przypadające w dniach, w których na-
uczyciel nie mógW ich realizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, w szczególności  
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów 

lub klęsk żywioWowych, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub inne impre-

zy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającą nie dWużej niż tydzień – traktuje się jak 
godziny faktycznie odbyte. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony  
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1 5 tego 
wymiaru (lub 1 4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przysWuguje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może być jednak większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysWuguje za godziny 
faktycznie zrealizowane i wypWacane jest z doWu. 

6. Dyrektorzy szkóW zobowiązani są do skWadania kwar-
talnych informacji o ilości wydatkowanych środków 
na doraźne zastępstwa. 

Nagrosy ze specjalnego funsuszu nagrys 

§ 8 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanego 
rocznego osobowego funsuszu wynagroszeń. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania 
określa się w odrębnej uchwale. 

Nauczycielski sosatek mieszkaniowy 

§ 9 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż poWowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowania stanowiska przy-
sWuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od stanu rodziny uprawnionego 
nauczyciela wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6 % 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7% 
śresniego wynagroszenia nauczyciela stażysty. 

3. Do czWonków rodziny, o której mowa w ust. 2., 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących : 
1) wspóWmaWżonka, który nie posiada wWasnego źró-

dWa utrzymania, 
2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia szkoWy ponadgimnazjalnej, nie dWużej 
jednak niż do 21 roku, oraz nie posiadający wWa-
snych dochodów dzieci będące studentami do 
czasu ukończenia studiów nie dWużej jednak niż 
do 26 roku życia, 

3) rodziców nauczyciela, którzy pozostają na jego 
wyWącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkoWach 
przysWuguje jeden dodatek, wypWacany przez szkoWę 
wskazaną przez uprawnionego. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest niezwWocznie powia-
domić dyrektora szkoWy, a dyrektor otrzymujący do-
datek – wójta gminy o zaistniaWej zmianie liczby 
czWonków rodziny. W przypadku niepowiadomienia 
o powstaWych zmianach, nienależnie pobrane 
świadczenie podlega zwrotowi. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
nauczycielowi na jego wniosek dyrektor szkoWy,  
a dyrektorowi wójt gminy. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuWu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zWożyW wniosek  
o jego przyznanie. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
również za okres niewykonywania pracy, za który 
wypWacane jest wynagrodzenie oraz za czas odby-
wania zasadniczej sWużby wojskowej, przeszkolenia 
wojskowego, okresowej sWużby wojskowej.  
W przypadku gdy nauczycielem powoWanym do 
sWużby umowa o pracę zawarta byWa na czas okre-
ślony, dodatek wypWaca się do końca trwania umo-
wy. 

§ 10 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy Kro-
toszyce. 

§ 11 

Traci moc uchwaWa nr XX 131 04 /ady Gminy  
Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie  
określenia dla nauczycieli szkóW i placówek prowadzo-
nych przez gminę Krotoszyce regulaminu ustalają- 
cego wysokość stawek dodatku za wysWugę lat,  
motywacyjnego, funkcyjnego, warunki pracy i nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegóWowe 
warunki przyznawania tych dodatków, szczegóWowy 
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sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowo oraz za godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość i warunki wypWacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku  
mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 30,  
poz. 695) oraz uchwaWa nr XXrrr 144 05 /ady Gminy 
Krotoszyce z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca 
uchwaWę nr XX 131 04 (Dz. Urz. Woj. Dolnośl.  
Nr 103, poz. 2238). 

§ 12 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ /ADZ 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości stawek  
należnych z tytułu posatku os nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1906 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opWatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, 
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, 
Nr 175, poz. 1462) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) /ada Gminy w MiWkowi-
cach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 2 ust.1 uchwaWy nr XXrX 176 2005 /ady Gminy 
w MiWkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek należnych z tytuWu podat-
ku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Nr 258, poz. 4481 z dnia  
16 grudnia 2005 r.) tiret piąte o brzmieniu: 
„gospodarki komunalnej prowadzonej przez gminne 
jednostki i zakWady budżetowe” skreśla się. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy  
w MiWkowicach. 

§ 3 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
P/ZEWODNrCZPCZ 

/ADZ GMrNZ 
 

JERZY LEWANDOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH  

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu sostarczania wosy i osprowaszania ściekyw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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/ o z d z i a W   r 

Przepisy ogylne 

§ 1 

/egulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie gminy MiWkowice, w tym prawa  
i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), 

2) odbiorca – odbiorca usWug, o którym mowa w art. 2 
pkt 3 ustawy, 

3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy, 

4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy. 

5) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na 
wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu bu-
dowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

6) wodomierz gWówny – przyrząd pomiarowy, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem gWównym sWużący usta-
laniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalo-
wany i utrzymywany na koszt odbiorcy. 

8) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usWugi 
dostawy wody i odprowadzania ścieków określony 
w umowie. 

/ o z d z i a W   rr 

Minimalny poziom usług świasczonych przez przessię-
biorstwo wosociągowo-kanalizacyjne w zakresie so-
starczania wosy i osprowaszania ściekyw oraz  
   obowiązki Osbiorcyw warunkujące jego utrzymanie 

§ 3 

rlość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odpro-
wadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywa-
ne w miejscu przyWączenia do sieci wodociągowej 
określa umowa. Umowa może również ustalać do-
puszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowa-
dzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębior-
stwa może zaniechać ustaleń dotyczących minimalne-
go ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyWącze-
nia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji 
w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. 

§ 4 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma 
obowiązek zapewnić: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przyWącza wo-

dociągowego, zapewniając dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanego przyWącza kanaliza-
cyjnego, zapewniającego odprowadzenie ście-
ków, w ilości określonej w umowie, 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, 

4) ciągWość i niezawodność dostaw wody oraz od-
prowadzania ścieków z do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym  
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zainstalowanie i utrzymanie na wWasny koszt 
wodomierza gWównego, po odbiorze technicznym 
przyWącza i zawarciu umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysWowych oraz 
kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczą-
cych technicznych warunków przyWączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§ 5 

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków sposób niepowodu-
jący pogorszenia jakości usWug świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie 

technicznym uniemożliwiającym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego. 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wo-
dy z instalacji wodociągowej, powrotu ciepWej wo-
dy, instalacji hydroforowej lub wody z instalacji 
centralnego ogrzewana. 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębior-
stwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości od-
prowadzanych ścieków. 

4) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębior-
stwem, uzyskanych warunków technicznych 
przyWączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej, 

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalo-
wany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, 
w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie  
i oddziaWywania zakWócającej jego prawidWowego 
dziaWania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed 
dostępem osób nieuprawnionych, 

6) utrzymywania przyWącza w stanie niepowodują-
cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,  
w przypadku, gdy przyWącze wodociągowe lub ka-
nalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przed-
siębiorstwa, 

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowodujący zakWóceń funkcjonowania sieci ka-
nalizacyjnej, 

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do do-
kumentacji technicznej, danych z eksploatacji do-
tyczących wWasnych ujęć wody i instalacji zasila-
nych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym 
ustalenie czy mogą one oddziaWywać na instalacje 
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsię-
biorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowa-
dzanych do kanalizacji, 

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do wWa-
snych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych 
ujęć, a także poWączonych z siecią wWasnych insta-
lacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesWanki, że 
instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaWywać 
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na poziom usWug świadczonych przez Przedsię-
biorstwo, 

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  
i przyWącza kanalizacyjnego wyWącznie w celach i 
na warunkach określonych w umowie. 

§ 6 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyWącza wodociągo-
wego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia 
poziomu usWug świadczonych przez Przedsiębior-
stwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwWocznego 
usunięcia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia 
pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma 
ono prawo podjąć wszelkie dziaWania zmierzające do 
usunięcia zagrożenia. DziaWania Przedsiębiorstwa nie 
mogą naruszać prawa wWasności przyWącza przysWu-
gującego Odbiorcy. 

/ o z d z i a W   rrr 

Szczegyłowe warunki i tryb zawierania oraz rozwią-
zywania umyw z osbiorcami 

A. Postanowienia ogylne 

§ 7 

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębior-
stwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obo-
wiązków stron wynikających z przepisów ustawy, 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 8 

1. Umowa określa szczegóWowe obowiązki stron,  
w tym zasady utrzymania przyWączy oraz warunki 
usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyWącza nie są w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębior-
stwa za zapewnienie ciągWości i jakości świadczo-
nych usWug jest ograniczona do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych. 

3. Umowa określa miejsce-wykonywania usWug do-
stawy wody i odbioru ścieków. 

§ 9 

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z za-
strzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określo-
ny: 
1) gdy tytuW prawny osoby, której nieruchomość 

zostaWa przyWączona do sieci, zostaW ustanowiony 
na czas określony, 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość zostaWa 
przyWączona do sieci. 

§ 10 

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze 
aneksu do umowy sporządzonego w formie pisem-
nej. 

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana 
taryfy w czasie obowiązywania umowy. 

§ 11 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości 
przyWączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej 
zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę  
z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych 
warunków technicznych świadczenia usWug. 

B. Zasasy zawierania umyw 

§ 12 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, 
posiadającej tytuW prawny do nieruchomości, która 
jest przyWączona do sieci znajdującej się w posiada-
niu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba 
ubiegająca się o przyWączenie jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określają-
cy aktualny stan prawny przyWączonej nieruchomo-
ści. 

§ 13 

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystają-
cymi z lokali znajdujących się w budynku wieloloka-
lowymi na pisemny wniosek wWaściciela lub zarząd-
cy budynku wielolokalowego lub budynków wielo-
lokalowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera  
w szczególności: 
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym 

określenie rodzaju tytuWu prawnego do zajmowa-
nego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na za-
warcie umowy, potwierdzoną wWasnoręcznym 
podpisem, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystających z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na 
rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opWat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej 
w budynku wielolokalowymi za wodomierzem 
gWównym, wraz z określeniem lokalizacji wszyst-
kich punktów czerpalnych. 

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku,  
o którym mowa w ust. 1. 

4. W terminie 14 dni od dnia zWożenia kompletnego 
wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać 
informację techniczną określającą wymagania tech-
niczne. 

§ 14 

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w termi-
nie 14 dni od dnia zWożenia wniosku o zawarcie umo-
wy. 

C. Zasasy rozwiązywania umyw 

§ 15 

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego 
w umowie. 

2. /ozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowie-
dzeniem następuje poprzez zWożenie pisemnego 
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub 
przesWania takiego oświadczenia listem poleconym. 
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§ 16 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumie-
nia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiąza-
niu z chwilą upWywu czasu na jaki zostaWa zawarta. 

§ 17 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
1) śmierci Odbiorcy usWug będącego osobą fizycz-

ną, 
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania  

z nieruchomości, 
3) zakończenia postępowania upadWościowego  

w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bę-
dącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie dziaWalności. 

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu  
w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczy-
nami wskazanymi w ust 1, również w razie wyga-
śnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo  
z wWaścicielem lub zarządcą nieruchomości, w któ-
rej znajduje się lokal. 

§ 18 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębior-
stwo zaprzestaje świadczenia usWug w szczególności 
poprzez: dokonanie zamknięcia przyWącza wodociągo-
wego i lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza 
gWównego. 

/ o z d z i a W   rV 

Sposyb rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat  
ustalone w taryfach 

§ 19 

/ozliczenia za usWugi zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo 
z Odbiorcami, wyWącznie w oparciu o ceny i stawki 
opWat określone w ogWoszonych taryfach. 

§ 20 

DWugość okresu obrachunkowego określa umowa, przy 
czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie 
dWuższy niż sześć miesięcy. 

§ 21 

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany 
umowy. 

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek 
opWat wynikających z nowych, prawidWowo poda-
nych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga 
odrębnego informowania Odbiorców o ich wysoko-
ści. 

§ 22 

1. Podstawą obciążania Odbiorcy należnościami za 
usWugi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest fak-
tura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym 
Odbiorcami są również osoby korzystające z po-
szczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia od-
rębną fakturę zarządcy lub wWaścicielowi takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystają-
cym z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni 
od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy 
ilość świadczonych usWug jest ustalana na innej 
podstawie niż wskazania wodomierza lub urządze-
nia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego. 

4. Odbiorca dokonuje zapWaty za dostarczoną wodę  
o odprowadzone ścieki w terminie wskazanym  
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni 
od daty jej dostarczenia. Opóźnienia w zapWacie 
uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, 
w wysokości ustawowej. 

5. ZgWoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje jej zapWaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpWaty zalicza się ją na 
poczet przyszWych należności lub na pisemne żąda-
nie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od 
dnia zWożenia wniosku w tej sprawie w formie prze-
lewu na rachunek bankowy lub wypWaty gotówko-
wej.  

§ 23 

W przypadku niesprawności wodomierza gWównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości usta-
lenia na podstawie powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa i umowy ilości świadczonych usWug, ilość 
pobranej wrody i lub odprowadzonych ścieków ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody i lub odpro-
wadzonych ścieków w caWym okresie świadczenia 
usWug przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza 
i lub urządzenia pomiarowego. 

§ 24 

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć wWasnych  
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, 
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odpro-
wadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilość 
wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza wWasnego. 

2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć wWasnych oraz 
urządzeń przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do 
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń 
pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest 
ustalana jako suma wskazań wodomierza wWasnego 
i wodomierza gWównego. 

3. W przypadku określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca 
jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na 
wWasny koszt wodomierza wWasnego, jego utrzyma-
nia i legalizacji. 

/ o z d z i a W   V 

Warunki przyłączania so sieci 

§ 25 

Osoba ubiegająca się o przyWączenie jej nieruchomości 
do sieci skWada Przedsiębiorstwu wniosek o przyWącze-
nie, który powinien zawierać co najmniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji. 
3) w przypadku osób prawnych odpis z wWaściwego 

rejestru wskazujący na sposób reprezentacji pod-
miotu, 
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4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń sWużących do 
odbioru usWug, 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej 
przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 

6) wskazania przewidywanej ilości odprowadzanych 
ścieków i ich rodzaju ( w przypadku dostawców 
ścieków przemysWowych, również jakości odprowa-
dzanych ścieków oraz zastosowanych lub plano-
wanych do zastosowania urządzeń podczyszczają-
cych), 

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana 
woda i lub z której będą odprowadzane ścieki,  
w szczególności określenie jej powierzchni, sposo-
bu zagospodarowania, i przeznaczenia, 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia pobo-
ru wody i dostarczania ścieków. 

§ 26 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubie-
gająca się o przyWączenie do sieci powinna zaWączyć: 
1) dokument określający stan prawny nieruchomo-

ści, której dotyczy wniosek, 
2) mapę sytuacyjną w skali 1:1000. określającą 

usytuowanie nieruchomości, o której mowa w 
ust. 1, względem istniejących sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzą-
dzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować  
i bezpWatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku. 

§ 27 

1. Jeżeli są speWnione warunki techniczne, umożliwia-
jące podWączenie nieruchomości do sieci Przedsię-
biorstwa w terminie 30 dni od otrzymania prawi-
dWowo wypeWnionego wniosku, o którym mowa  
w § 25 wraz z kompletem zaWączników, wydaje 
osobie ubiegającej się o podWączenie nieruchomości, 
dokument pod nazwą „Warunki przyWączenia do 
sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej". W razie 
braku możliwości podWączenia nieruchomości do 
sieci Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje 
o tym osobę ubiegającą się o podWączenie, wskazu-
jąc wyraźnie na powody, które uniemożliwiają pod-
Wączenie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co 
najmniej: 
1) wskazywać miejsce i sposób przyWączenia nieru-

chomości do sieci wodociągowej i lub kanaliza-
cyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomie-
rza gWównego i lub urządzenia pomiarowego. 

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej 
do nieruchomości z podziaWem na poszczególne 
cele, 

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowa-
dzanych z nieruchomości i ich jakość, 

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości do-
kumentów, jakie powinna przedWożyć osoba 
ubiegająca się o przyWączenie do sieci oraz pod-
miotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich 
należy zgWosić fakt przyWączenia oraz projekt 
przyWącza, 

5) wskazywać okres ważności wydanych warun-
ków przyWączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może okre-
ślać: 
1) Parametry techniczne przyWącza. 
2) Miejsce zainstalowania wodomierza gWównego,  

a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje 
pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej 
niż na podstawie odczytów ilości pobieranej 
wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia 
ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodo-
mierzy do mierzenia ilości wody, z której nie od-
prowadza się ścieków do kanalizacji. 

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Wa-
runków przyWączenia do sieci wodociągowej i lub 
kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście 
poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przy-
gotowania tego dokumentu. 

§ 28 

1. „Warunki przyWączenia do sieci wodociągowej i lub 
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się  
o przyWączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, 
obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przy-
Wącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego, ale 
również obowiązek wybudowania przez przyszWego 
Odbiorcę ze środków wWasnych, urządzeń wodocią-
gowych i lub kanalizacyjnych. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębior-
stwo i osoba ubiegająca się o przyWączenie, przed 
wydaniem „Warunków przyWączenia do sieci wodo-
ciągowej i lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do 
zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpWat-
nego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzeń 
wybudowanych przez przyszWego Odbiorcę ze środ-
ków wWasnych. 

3. W sytuacji wspóWfinansowania przez osobę ubiega-
jącą się o przyWączenie budowy urządzeń wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana 
między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb 
i zasady odpWatnego przejęcia przez przedsiębior-
stwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę 
ubiegającą się o przyWączenie. 

4. OdpWatne przejęcie- polegać może na przeniesieniu 
na przedsiębiorstwo prawa wWasności urządzenia, 
jak również na zawarciu umowy obligacyjnej,  
w szczególności umowy dzierżawy, a także praw-
norzeczowej. w szczególności ustanowieniu użyt-
kowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu 
korzystanie z urządzenia. 

5. Wybór konkretnej formy odpWatnego przejęcia wy-
maga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegają-
cej się o przyWączenie. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, winna okre-
ślać, co najmniej: 
1) termin wybudowania urządzenia, 
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi 

speWniać, 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez 

Przedsiębiorstwo, 
4) zasady wyceny inwestycji. 
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez 

Przedsiębiorstwo, 
6) zasady wyceny inwestycji, 
7) formę prawną przejęcia urządzenia przez 

Przedsiębiorstwo, 
8) termin przejęcia urządzenia, 
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9) termin i zasady wypWaty wynagrodzenia za 
przeniesienie wWasności urządzenia lub termin  
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzy-
stanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na 
podstawie umowy nieprzenoszącej prawa wWa-
sności, 

10) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 29 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do 
przyWączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji 
technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadze-
nia tych prac oraz warunków i sposobów dokony-
wania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót. 

2. SpeWnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest 
wymagane, jeżeli przyWączenia do sieci dokonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydaWo „Warunki przyWą-
czenia do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej” 
dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonu-
ję tę usWugę odpWatnie. Przed przystąpieniem do wy-
konania usWugi Przedsiębiorstwo sporządza na wWa-
sny koszt i przedkWada osobie ubiegającej się  
o podWączenie szczegóWowy wykaz planowanych 
kosztów. /achunek wystawiony przez Przedsię-
biorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy 
o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów 
przedWożonych osobie ubiegającej się o przyWączenie 
przed przystąpieniem do tych prac. 

3. Osoba ubiegająca się o przyWączenie nieruchomości 
do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia,  
o którym mowa w ust. 1, przedkWada Przedsiębior-
stwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz 
niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębior-
stwo doręcza nieodpWatnie każdej osobie ubiegającej 
się o podWączenie nieruchomości wraz z wydanymi 
„Warunkami przyWączenia do sieci wodociagowej 
i lub kanalizacyjnej”. 

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie,  
o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty 
zWożenia kompletu dokumentów i informacji wska-
zanych w wykazie, o którym mowa w ust 3. 

5. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za uzgodnienie 
projektu przyWącza wodociągowego lub kanalizacyj-
nego winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym 
przez Przedsiębiorstwo kosztom przy gotowania le-
go dokumentu. 

§ 30 

Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje 
odbioru wykonanego przyWącza pod kątem speWnienia 
warunków technicznych. 

/ o z d z i a W   Vr 

Techniczne warunki określające możliwośl sostępu so 
usług wosociągowo-kanalizacyjnych 

§ 31 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyWączenia 
nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyWączenia wa-
runki techniczne pogorszą się tak. że nie zostanie 
zachowany minimalny poziom usWug, a w szczegól-
ności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności pro-
dukcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni 

ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących 
ukWadów dystrybucji wody i odprowadzania ście-
ków. 

2. Przedsiębiorstwa ma prawo odmówić przyWączenia 
nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli przyWączenie do sieci spo-
woduje obniżenie poziomu usWug w stopniu takim, 
że nie będą speWnione wymagania określające mini-
malny poziom usWug. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyWączenia 
do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
świadczenia usWug. 

4. Poziom dostępu do usWug wodociągowych w przy-
szWości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych. 

/ o z d z i a W   Vrr 

Sposyb sokonywania osbioru przez przessiębiorstwo 
wykonanego przyłącza 

§ 32 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyWącza 
Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębior-
stwo „Warunkami przyWączenia do sieci wodocią-
gowej i Wub kanalizacyjnej”, oraz projektem przyWą-
cza. 

2. Jeżeli „Warunki przyWączenia do sieci wodociągowej 
i lub kanalizacyjnej" obejmowaWy również obowią-
zek wybudowania przez przyszWego Odbiorcę ze 
środków wWasnych, urządzeń wodociągowych i lub 
kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do 
odbioru przyWącza może być wcześniejszy odbiór 
tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyWączenia próby i odbio-
ry częściowe oraz końcowe są przeprowadzane 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyWą-
cza. Wszelkie odcinki przyWącza ulegające częścio-
wemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgWa-
szać do odbioru przed zasypaniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
nicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do od-
powiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją 
dokumentacji geodezyjnej. 

6. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za dokonanie wWą-
czenia i przeprowadzenia odbiorów winno odpo-
wiadać rzeczywistym kosztom poniesionym przez 
Przedsiębiorstwo przy tych pracach. 

§ 33 

1. Po zgWoszeniu gotowości do odbioru przez przed-
stawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia je-
go termin, na nie dWużej niż trzy dni po dacie zgWo-
szenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 
ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządza-
nych protokoWach. 

§ 34 

Wzory zgWoszenia odbioru oraz protokoWu odbioru okre-
śla Przedsiębiorstwo. 
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§ 35 

1. ZgWoszenie odbioru technicznego przyWącza powinno 
zawierać co najmniej: 
1) dane identyfikacyjne inwestora i adres przyWą-

cza. 
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę. 
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eks-

ploatowanej. 
2. ProtokóW odbioru technicznego przyWącza powinien 

zawierać co najmniej: 
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot od-

bioru, (średnica, materiaW, dWugość, elementy 
uzbrojenia), 

b) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyWącza 
kanalizacyjnego, 

c) skWad i podpisy czWonków komisji dokonującej 
odbioru, 

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem  
a realizacją przy Wącza. 

/ o z d z i a W   Vrrr 

Stansarsy obsługi osbiorcyw usług oraz sposyb  
postępowania w przypasku niesotrzymania ciągłości  
  lub ospowiesnich parametryw świasczonych usług 

§ 36 

l. Przedsiębiorstw o jest zobowiązane do udzielenia 
wszelkich istotnych informacji dotyczących: 
1) prawidWowego sposobu wykonywania przez Od-

biorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, 

2) warunków przyWączenia się do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

3) występujących zakWóceń w dostawach wody lub 
w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usWug. 
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednic-

twem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 
przekazu, bez zbędnej zwWoki, jednakże w terminie 
nie dWuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji zostaWa przed-
Wożona na piśmie Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie 
w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że 
osoba zwracająca się o informację wyraźnie zazna-
czyWa, iż informacja ma być udzielona w jednej  
z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wyma-
gających okresów dWuższych niż terminy wskazane 
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upWywem ter-
minów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym 
fakcie osobę, która zWożyWa prośbę o informację  
i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpo-
wiedzi. Termin ten nie może być dWuższy niż 30 dni 
od dnia zWożenia prośby. 

§ 37 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgWaszania reklamacji 
dotyczących sposobu wykonywania przez Przed-
siębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości 
świadczonych usWug oraz wysokości opWat za te 
usWugi. 

2. /eklamacja jest zgWaszana w formie pisemnej. 
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć re-

klamację niezwWocznie, w terminie nie dWuższym 
jednak niż 14 dni od zWożenia w siedzibie Przedsię-
biorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 para-
grafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

§ 38 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy 

cen i stawek opWat, 
2) tekst jednolity „/egulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na 
terenie gminy, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 
wody, 

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi 
wydanymi na podstawie ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swo-
ją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku doWączenia 
do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej ta-
ryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki 
opWat. 

§ 39 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania 
Odbiorców o planowanych przerwach lub ograni-
czeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo 
przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin-
nym. 

2. Przedsiębiorstwa ma również obowiązek nie-
zwWocznie poinformować Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniaWych nieplanowa-
nych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody. o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 

3. W razie planowanej lub zaistniaWej przerwy w do-
stawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsię-
biorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 
poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbior-
ców, wskazując lokalizację zastępczego punktu po-
boru wody. 

§ 40 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub 
wstrzymać świadczenie usWug wyWącznie z ważnych 
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasad-
nione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkie-
go, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo-
żarowymi, a także przyczynami technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szko-
dy powstaWe w związku z wstrzymaniem lub ogra-
niczeniem świadczenia usWug, chyba że nie ponosi 
winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowie-
dzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa 
lub ograniczenie świadczenia usWug wynikWy z: 
1) dziaWania siWy wyższej, w tym zwWaszcza siWy 

przyrody, 
2) dziaWania lub zaniechania osób lub podmiotów za 

które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzial-
ności, w tym samego Odbiorcy, 
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3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

/ o z d z i a W   rX 

Warunki sostawy wosy na cele przeciwpożarowe 

§ 41 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna  
z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przed-
siębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciw-
pożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 42 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą MiWkowice, Przedsiębiorstwem i jednostką stra-
ży pożarnej. 

§ 43 

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciw-
pożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie 
publicznym Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty 
utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, po-
większone o marżę zysku. 

§ 44 

rlość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz  
z określeniem punktów poboru jest ustalana na pod-
stawie pisemnych informacji skWadanych przez jed-
nostkę straży pożarnej w umowie ustalonych okre-
sach.  

§ 45 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe  
z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest do-
starczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwWocz-
nie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości 
wody pobranej. 

§ 46 

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

/ o z d z i a W   X 

Postanowienia końcowe 

§ 47 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwaWy traci moc 
obowiązująca uchwaWa nr Vrr 37 2003 /ady Gminy  
w MiWkowicach z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy MiWkowice. 

§ 48 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosposarowania przestrzennego 
sla obszaru obrębu wsi Dobroszyw i części obrębu wsi Michyw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14, 15, 20 i 36 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z uchwa-
Wami /ady Gminy w Chojnowie: nr V 37 2002 /ady Gminy w Chojnowie 
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi 
Dobroszów i części obrębu wsi Michów zmienionej uchwaWą 
nr XrX 115 2004 /ady Gminy w Chojnowie z dnia 5 marca 2004 r. zmienia-
jąca uchwaWę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Dobroszów i części obrę-
bu Michów uchwala się, co następuje: 
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/ o z d z i a W  1 

Przesmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Dobroszów 
i części obrębu wsi Michów, zwany dalej „planem”, 
w granicach określonych na rysunkach planu:  
w skali 1:2000 oraz w skali 1:5000 stanowiące za-
Wączniki do niniejszej uchwaWy. 
1) /ysunki planu w skali 1:2000 obejmują siedlisko 

i tereny rozwojowe wsi Dobroszów w granicach 
przedstawionych na zaWącznikach graficznych nr 
1.1., 1.2. i 1.3. 

2) /ysunek planu w skali 1:2000 obejmuje siedli-
sko i tereny rozwojowe wsi Michów w grani-
cach przedstawionych na zaWączniku graficznym 
nr 2. 

3) /ysunek planu w skali 1:5000 obejmuje tereny 
poWożone pomiędzy granicami ww. rysunków 
planu a granicami obrębu wsi Dobroszów i Mi-
chów, stanowiący zaWącznik graficzny nr 3. 

2. Część tekstowa planu stanowi treść niniejszej 
uchwaWy. 

3. ZaWącznikami do uchwaWy są: 
1) /ysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Wącznik graficzny nr 1.1. 
2) /ysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Wącznik graficzny nr 1.2. 
3) /ysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Wącznik graficzny nr 1.3. 
4) /ysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

Wącznik graficzny nr 2. 
5) /ysunek planu w skali 1:5000, stanowiący za-

Wącznik graficzny nr 3. 
6) /ozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wnie-

sionych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – zaWącznik  
nr 4. 

7) /ozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań wWasnych 
gminy oraz źródeW ich finansowania – zaWącznik 
nr 5. 

4. Plan określa: 
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania. 

2) Zasady ochrony i ksztaWtowania Wadu prze-
strzennego. 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóWczesnej. 

5) Wymagania wynikające z potrzeb ksztaWtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

6) Parametry i wskaźniki ksztaWtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy. 

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażo-

nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

8) SzczegóWowe zasady i warunki scalania i po-
dziaWu nieruchomości objętych planem miej-
scowym. 

9) Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy. 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów. 

12) Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opWatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

5. Plan nie określa ze względu na niewystępowanie  
w obszarze objętym ustaleniami planu: granic i 
sposobów zagospodarowania terenów górniczych. 

§ 2 

1. rlekroć w planie używa się określeń takich jak: 
1) „Dach symetryczny” – należy przez to rozu-

mieć dach o jednakowym kącie nachylenia oraz 
symetrii ukWadu poWaci. 

2) „Funkcja terenu”– należy przez to rozumieć 
sposób użytkowania terenu. 

3) „Funkcja podstawowa terenu ”– należy przez 
to rozumieć podstawowy sposób użytkowania 
terenu. 

4) „Funkcja uzupeWniająca” – należy przez to ro-
zumieć funkcję towarzyszącą funkcji podsta-
wowej, która nie zmienia generalnego charak-
teru zagospodarowania terenu. 

5) „Gabaryt obiektu” – należy przez to rozumieć 
zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, 
określające jego wysokość i wymiary ścian 
zewnętrznych. 

6) „Linia rozgraniczająca” – należy przez to rozu-
mieć obowiązującą linią rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg określony 
na rysunku planu ma charakter wiążący lub li-
nię orientacyjną, której przebieg nie ma charak-
teru wiążącego. 

7) „Nieprzekraczalna linia zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię, której nie może prze-
kroczyć żadna z części budowanego lub rozbu-
dowanego obiektu. 

8) „Obiekt zabytkowy” – należy przez to rozu-
mieć obiekt historyczny o wysokich walorach 
kulturowych wpisany do rejestru lub ewidencji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami. 

9) „Przeznaczenie terenu” – należy przez to ro-
zumieć określoną dla danego terenu jego funk-
cję podstawową. 

10) „Strefa ochrony konserwatorskiej” – należy 
przez to rozumieć strefę historycznie ksztaWto-
wanego zespoWu zabudowy oraz krajobraz kul-
turowy, objętą ochroną na mocy przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami. 
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11) „Teren” – należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar o określonej  
w planie funkcji podstawowej, oznaczony od-
powiednim symbolem użytkowania. 

12) „Tymczasowe zagospodarowanie” – należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu do momentu docelowego za-
inwestowania zgodnego z funkcją terenu okre-
śloną zapisami planu. 

13) „Uciążliwości” – należy przez to rozumieć zja-
wiska o negatywnym wpWywie na warunki ży-
cia mieszkańców, stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powie-
trza wód i gleby, haWas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące i in. 

14) „UdziaW powierzchni biologicznie czynnej” – na-
leży przez to rozumieć wyrażony procentowo 
w proporcji do powierzchni terenu udziaW ro-
dzimego gruntu pokrytego roślinnością oraz 
wody powierzchniowe, a także poWowę sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów, urządzo-
nych jako staWe trawniki lub kwietniki. 

15) „Wskaźniku zabudowy” – należy przez to ro-
zumieć wskaźnik wyrażający stosunek po-
wierzchni zabudowy budynku do powierzchni 
odpowiadających im dziaWek lub terenów. 

16)  „Wymagany ukWad kalenicy” – należy przez to 
rozumieć ustalony przebieg najdWuższego od-
cinka kalenicy dachu dwuspadowego od strony 
linii zabudowy, ulicy lub ciągu pieszego. 

17) „Zabudowa” – należy przez to rozumieć bu-
dynki lub zespoWy budynków wraz z dojazdami, 
parkingami i innymi urządzeniami związanymi  
z ich obsWugą. 

/ o z d z i a W  2 

Przeznaczenie terenyw oraz linie rozgraniczające  
tereny o ryżnym przeznaczeniu lub ryżnych  

zasasach zagosposarowania 

§ 3 

1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej i usWugowej. 
2) Tereny użytkowane rolniczo i zabudowy tech-

niczno-rolniczej. 
3) Tereny zieleni i wód. 
4) Tereny komunikacji. 
5) Tereny infrastruktury technicznej. 

2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usWugowej o funkcjach 
oznaczonych na rysunku następującymi symbolami: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej. 
2) U – tereny zabudowy usWugowej (1U – istnieją-

ce, 2U – projektowane). 
3) UP – tereny zabudowy usWugowej (usWugi pu-

bliczne). 
4) US – tereny sportu i rekreacji. 

3. W obszarze objętym planem wydziela się tereny 
użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy tech-
niczno – produkcyjnej, o funkcjach oznaczonych na 
rysunku następującymi symbolami: 
1) / – tereny rolne. 

2) /M – tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych. 

3) P – tereny obiektów produkcyjnych, skWadów  
i magazynów. 

4) PU – tereny zorganizowanej dziaWalności inwe-
stycyjnej. 

4. W obszarze objętym planem wydziela się tereny 
zieleni i wód, o funkcjach oznaczonych na rysun-
ku następującymi symbolami: 
1) ZL – tereny lasów i dolesień. 
2) ZP – tereny zieleni urządzonej – parkowej. 
3) Zr – tereny zieleni izolacyjnej. 
4) WS – tereny wód śródlądowych. 

5. W obszarze objętym planem wydziela się tereny 
komunikacji, o funkcjach oznaczonych na rysunku 
następującymi symbolami: 
1) Tereny dróg publicznych: KDg – gWównych, 

KDz – zbiorczych, KDl – lokalnych, KDd – do-
jazdowych, KDpj – pieszo- jezdnych, KDx – 
gospodarczych. 

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
3) KS – Tereny obsWugi komunikacji (stacja paliw). 

6. W obszarze objętym planem wydziela się tereny 
infrastruktury technicznej, o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku następującymi symbolami:: W – 
zaopatrzenia w wodę, C – ciepWowni, K – kanali-
zacji. 

7. Określone w planie funkcje terenów wskazują 
podstawowy, ustalony w planie sposób ich użyt-
kowania. 

8. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupeWnia-
jących dla funkcji podstawowej, ustalonej dla da-
nego terenu, bez zmiany charakteru zagospoda-
rowania oraz warunków ochrony środowiska przy-
rodniczego i kulturowego. 

9. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach 
zagospodarowania wydzielają na rysunku planu li-
nie rozgraniczające obowiązkowe i orientacyjne. 

10. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach 
zagospodarowania, dla dróg, mogą być zmieniane 
w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu 
do 3 m. 

11. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgrani-
czających dróg należy odpowiednio zmienić poWo-
żenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalo-
nych wzdWuż tych dróg. 

/ o z d z i a W  3 

Zasasy ochrony i kształtowania łasu przestrzennego 

§ 4 

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem MN: 
1) Utrzymanie istniejącego ukWadu zabudowy. 
2) Dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-

nych i remontowych dla istniejącej zabudowy, 
polegających na dostosowaniu istniejącej zabu-
dowy do obowiązujących wymogów technicz-
nych. 

3) Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizo-
wana w formie zabudowy wolno stojącej (ew. 
bliźniaczej). W przypadku realizacji zespoWów za-
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budowy większych od 3 obiektów lub ich cią-
gów będą one realizowane wg zbliżonych roz-
wiązań architektonicznych, z jednakowo ustalo-
nym ukWadem kalenic dla danego zespoWu zabu-
dowy lub jej ciągu. 

4) Nakaz ksztaWtowania ukWadu zabudowy przy 
uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu 
przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

5) Dopuszczenie wprowadzania budynków gospo-
darczych, w tym garaży w nawiązaniu do gaba-
rytów i wystroju elewacji obiektów w ich oto-
czeniu. 

6) Dopuszczenie wprowadzania usWug towarzyszą-
cych podstawowej funkcji terenu, z wyklucze-
niem dziaWalności uciążliwych. 

2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem /M: 
1) Utrzymanie istniejącego ukWadu zabudowy. 
2) Obiekty o zWym stanie technicznym do wyburze-

nia lub zastąpienia nową zabudową przy zacho-
waniu warunków określonych przepisami prawa 
budowlanego i dostosowaniu wystroju ze-
wnętrznego oraz ukWadu kalenicy do obiektów  
w otoczeniu. 

3) Dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-
nych i remontowych, polegających na dostoso-
waniu istniejącej zabudowy do obowiązujących 
wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urządzeń technicznych polepszających warunki 
zamieszkiwania. 

4) Dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia da-
chów oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania 
kolorów o barwach i natężeniu nienawiązujących 
do otoczenia). 

5) Dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów 
przy zachowaniu warunków określonych przepi-
sami prawa budowlanego i dostosowaniu wy-
stroju zewnętrznego oraz ukWadu kalenicy nowej 
części budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym. 

6) Dopuszczenie zmiany funkcji budynków gospo-
darczych na mieszkalną, przy zachowaniu wa-
runków określonych przepisami prawa budowla-
nego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego 
oraz ukWadu kalenicy do budynków w otoczeniu. 

7) Dopuszczenie wprowadzania nowych budynków 
mieszkalnych i gospodarczych (w tym garaży) 
oraz budynków inwentarskich w nawiązaniu do 
gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich 
otoczeniu oraz pod warunkiem nieprzekraczania 
maksymalnego wskaźnika zabudowy. 

8) Dopuszczenie wprowadzania usWug towarzyszą-
cych podstawowej funkcji terenu, z wyklucze-
niem dziaWalności uciążliwych. 

9) Dopuszczenie wydzielania nowych dziaWek bu-
dowlanych dla potrzeb nowej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 

3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla istniejącej 
zabudowy usWugowej, oznaczonej w planie symbo-
lem 1U: 
1) Utrzymanie istniejącego ukWadu zabudowy. 
2) Dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-

nych i remontowych, polegających na dostoso-

waniu istniejącej zabudowy do obowiązujących 
wymogów technicznych. 

3) Dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia da-
chów oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania 
kolorów o barwach i natężeniu nienawiązujących 
do otoczenia). 

4) Dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów 
przy zachowaniu warunków określonych przepi-
sami prawa budowlanego i dostosowaniu wy-
stroju zewnętrznego oraz ukWadu kalenicy nowej 
części budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym. 

5) Dopuszczenie zmiany funkcji budynków gospo-
darczych na mieszkalną, przy zachowaniu wa-
runków określonych przepisami prawa budowla-
nego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego 
oraz ukWadu kalenicy do budynków w otoczeniu. 

6) Dopuszczenie wprowadzania nowych budynków 
usWugowych oraz mieszkalnych i gospodarczych 
(w tym garaży) w nawiązaniu do gabarytów  
i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu 
oraz pod warunkiem nieprzekraczania maksy-
malnego wskaźnika zabudowy, 

4. Przyjmuje się następujące ustalenia dla nowej za-
budowy usWugowej, oznaczonej w planie symbolem 
2U: 
1) Nowa zabudowa usWugowa będzie realizowana 

w formie zwartych obiektów w nawiązaniu do 
zasad uksztaWtowania obiektów w najbliższym 
otoczeniu o podobnej funkcji. 

2) Nakaz ksztaWtowania ukWadu zabudowy przy 
uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu 
przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

3) Zagospodarowanie terenu poprzez możliwość 
wydzielenia placów, parkingów, placów manew-
rowych, dojść i dojazdów. 

4) Tereny będą zagospodarowane pod funkcję 
związaną z dziaWalnością gospodarczą, obejmują-
cą: 
– administrację i obsWugę dziaWalności gospodar-

czej (biura, banki, pośrednictwo finansowe  
i prawne, wynajem nieruchomości), 

– handel detaliczny i drobny hurt, 
– organizacje polityczne i spoWeczne, 
– rzemiosWo i drobną wytwórczość, 
– hotelarstwo, gastronomię i turystykę, 
– sport, rekreację, kulturę i rozrywkę, 
– edukację i oświatę, 
– ochronę zdrowia. 

5) Dopuszczenie wprowadzenia zabudowy miesz-
kaniowej dla obsWugi funkcji podstawowej oraz 
funkcji mieszkaniowej jako funkcji zastępczej dla 
usWug. 

6) Dopuszczenie wprowadzania budynków gospo-
darczych, w tym garaży w nawiązaniu do gaba-
rytów i wystroju elewacji obiektów w ich oto-
czeniu. 

5. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
przemysWowej, oznaczonej w planie symbolem P: 
1) Nakaz ksztaWtowania ukWadu zabudowy przy 

uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu 
przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

2) Zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie: 
placów, parkingów, placów manewrowych, 
dojść i dojazdów oraz zieleni. 
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3) Zapewnienie przebiegu ciągów pieszych, ogól-
nodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów, 
związanych z obsWuga zabudowy. 

4) MateriaWowe zróżnicowanie rodzaju nawierzch-
ni, np.: żwirowe dojścia, kostkowe parkingi, 
asfaltowe dojazdy. 

5) Jednorodnie ksztaWtowanie poszczególnych 
obiektów pod względem architektonicznym, 
poprzez zastosowanie m. in. trwaWych materia-
Wów budowlanych (dla elewacji zastosować 
materiaWy tradycyjne takie jak: tynk, cegWa klin-
kierowa, drewno). 

6) Zastosowanie jednorodnej formy i pokrycia da-
chu, np. dachówką ceramiczną. 

7) Lokalizacja obiektów pod warunkiem nieprze-
kraczania maksymalnego wskaźnika zabudo-
wy. 

8) Dopuszczenie wprowadzenia funkcji mieszka-
niowej (dla wWaściciela terenu), dla obsWugi 
funkcji podstawowej. 

9) Możliwość lokalizowania obiektów gospodar-
czych i garaży pod warunkiem nieprzekraczania 
maksymalnego wskaźnika zabudowy. 

10) W sąsiedztwie torów kolejowych dopuszcza 
się lokalizację masztu (konstrukcji wieżowej)  
w odlegWości większej od obszaru kolejowego, 
użytek Tk niż wynosi planowana wysokość 
obiektu budowlanego celem uniknięcia, w razie 
awaryjnego upadku konstrukcji, zatarasowania 
torów kolejowych oraz przeniesienia potencjaWu 
20 kV (sieć potrzeb nietrakcyjnych) z linii kole-
jowej na obszar nienależący do kolei. 

6. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów 
zorganizowanej dziaWalności gospodarczej, oznaczo-
nej w planie symbolem PU: 
1) Nakaz ksztaWtowania ukWadu zabudowy przy 

uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu 
przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

2) Wprowadzenie nowej zabudowy uwarunkowane 
będzie sprawnością technologiczną i obsWugą 
transportową. 

3) Tereny będą zagospodarowane równocześnie 
pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych 
funkcji: 
– produkcja i rzemiosWo uciążliwe, 
– bazy, zaplecza techniczne budownictwa, go-

spodarki komunalnej, rolnictwa i transportu, 
pośrednictwo i sprzedaż hurtowa i detaliczna, 

– hurtownie, skWady, magazyny, 
– parkingi, w tym dla samochodów ciężaro-

wych typu Tr/, 
– stacje paliw, 
– salony samochodowe. 

4) Możliwość wprowadzenia funkcji usWugowej, ja-
ko funkcji wymiennej pod warunkiem niekolido-
wania z funkcją dominującą. 

5) Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz 
towarzyszących jej obiektów gospodarczych. 

6) Zapewnienie przebiegu ciągów pieszych, ogól-
nodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów, 
związanych z obsWugą zabudowy. 

7) Wprowadzenie zieleni wysokiej na obrzeżach te-
renu. 

/ o z d z i a W  4 

Zasasy ochrony śrosowiska, przyrosy i krajobrazu 
kulturowego 

§ 5 

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem 
MN: 
1) Nakaz utrzymania minimalnego udziaWu po-

wierzchni biologicznie czynnej terenów do 
60% powierzchni dziaWki budowlanej. 

2) Nakaz zachowania i uzupeWniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej. 

3) Dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i obiektów. 

4) Nakaz porządkowania gospodarki cieplnej  
w ramach prac modernizacyjnych poprzez pre-
ferencyjne wprowadzanie jako paliw gazu i ole-
ju opaWowego dla wyeliminowania niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

5) Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach niezadaszonych materiaWów 
powodujących pylenie. 

2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem 
/M: 
1) W przypadku realizacji nowej zabudowy na 

nowo wydzielonych dziaWkach, na terenach 
oznaczonych w rysunku planu symbolem /M, 
MN, należy speWniać wymogi art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity  
Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z dnia 31 maja 
2004 r.). 

2) Nakaz utrzymania minimalnego udziaWu po-
wierzchni biologicznie czynnej terenów do 
50% powierzchni dziaWki budowlanej. 

3) Nakaz zachowania i uzupeWniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej. 

4) Dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i obiektów. 

5) Nakaz porządkowania gospodarki cieplnej  
w ramach prac modernizacyjnych poprzez pre-
ferencyjne wprowadzanie jako paliw gazu i ole-
ju opaWowego dla wyeliminowania niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

6) Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach niezadaszonych materiaWów 
powodujących pylenie. 

3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla zabudowy 
usWugowej, oznaczonej w planie symbolem 1U, 
2U, P i PU: 
1) Nakaz utrzymania minimalnego udziaWu po-

wierzchni biologicznie czynnej terenów do 
30% powierzchni dziaWki budowlanej na tere-
nach oznaczonych symbolem 1U i 2U. 

2) Nakaz utrzymania minimalnego udziaWu po-
wierzchni biologicznie czynnej terenów do 
25% powierzchni dziaWki budowlanej na tere-
nach oznaczonych symbolem P i PU. 
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3) Nakaz uksztaWtowania komponowanego ukWadu 
zieleni wysokiej. 

4) Nakaz porządkowania gospodarki cieplnej  
w ramach prac modernizacyjnych poprzez pre-
ferencyjne wprowadzanie jako paliw gazu i ole-
ju opaWowego dla wyeliminowania niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

5) Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach niezadaszonych materiaWów 
powodujących pylenie. 

4. Prowadzona dziaWalność usWugowo-produkcyjna nie 
może powodować uciążliwości dla środowiska  
i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaWywanie 
nie może wykraczać poza granicę dziaWki, do któ-
rej inwestor posiada tytuW prawny. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodują-
cych przekroczenia dopuszczalnych, określonych 
w odpowiednich przepisach, stężeń substancji za-
nieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej 
emisji haWasu. 

6. Ustala się zakaz budowy zakWadów stwarzających 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie 
zwartej zabudowy wsi. 

7. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i pod-
ziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z obowiązujących przepisów oraz przy za-
chowaniu nw. zasad: 
1) Dopuszcza się wykonywanie prac związanych 

z modernizacją , odbudową i utrzymaniem cie-
ku Brochatka rr. 

2) WzdWuż cieków wodnych naturalnych pozo-
stawić niezagospodarowany pas zieleni, speW-
niający funkcje stref buforowych. 

3) Wydzielić wolny pas terenu przy skarpach cie-
ków podstawowych o szerokości min. 3,0 m, 
potrzebny do wykonywania czynności związa-
nych z eksploatacją tych urządzeń. 

4) Zakaz grodzenia nieruchomości przylegWych do 
urządzeń melioracyjnych, stanowiących po-
wierzchniowe wody pWynące, w odlegWości nie 
mniejszej niż 1,5 od linii brzegu oraz wykony-
wania innych czynności przy jednoczesnym re-
spektowaniu przepisów określonych w art. 
85.1 i art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229  
z póź. zmianami). 

5) Nakaz odbudowy przez wWaściciela gruntów 
urządzeń melioracji szczegóWowych, w związku 
z zachowaniem systemów przeciwerozyjnych. 

6) Sieci infrastruktury technicznej należy prowa-
dzić w odlegWości min. 3,0 m od skarpy urzą-
dzeń podstawowych. 

8. Ustala się strefę ochrony pośredniej dla ujęcia 
wody podziemnej w Michowie zgodnie z decyzją 
Starostwa Powiatowego w Legnicy nr /S.6223  
 13 01. 
1) Strefę ochrony pośredniej wewnętrznej ozna-

czoną na zaWączniku graficznym nr 2 do rysun-
ku planu. W granicach ustanowionej strefy 
ustala się przestrzeganie nw. zakazów: 

– wprowadzania ścieków do wód i ziemi, 
- rolniczego wykorzystania ścieków, 
– stosowania nawozów sztucznych i che-

micznych środków ochrony roślin o wyso-
kiej karencji, 

– wydobywania kopalin, 
– lokalizowania wysypisk i wylewisk, 
– wykonywania robót i czynności, które mogą 

spowodować zmniejszenie przydatności uj-
mowanej wody lub wydajności ujęcia. 

2) Strefę ochrony pośredniej zewnętrznej ozna-
czoną na zaWączniku graficznym nr 2 do rysun-
ku planu. W granicach ustanowionej strefy 
ustala się przestrzeganie zakazu wykonywania 
robót i czynności, które mogą spowodować 
zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub 
wydajności ujęcia. 

9. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej przyjmu-
je się następujące ustalenia: 
1) ZakWada się przeprowadzenie prac zabezpiecza-

jących przed zalaniem terenów narażonych  
na zalania powodziowe (tereny, które najbar-
dziej ucierpiaWy podczas powodzi, gWównie  
w 1997 r.), poprzez wprowadzenie rozwiązań 
hydrotechnicznych i ekologicznych. 

2) Po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań 
technicznych, zabezpieczających przed zala-
niem zakWada się możliwość wprowadzenia 
nowej zabudowy. 

10. ZakWada się zachowanie istniejących zadrzewień 
na terenach wskazanych dla różnych form użyt-
kowania o ile nie koliduje z planowanym wprowa-
dzeniem nowej zabudowy. Zaleca się wprowa-
dzanie zadrzewień wzdWuż granic stref produkcyj-
nych, magazynowych w ukWadzie umożliwiającym 
przewietrzanie oraz izolującym od obszarów są-
siadujących. W obszarach zieleni izolacyjnej do-
puszcza się lokowanie innych funkcji pod warun-
kiem nieprzekroczenia 25% ich powierzchni ogól-
nej wWącznie z dojazdami i parkingami. Należy 
wprowadzać zieleń średnio wysoką oraz wysoką 
o maksymalnej intensywności oraz dobrze gatun-
kowym gwarantującym dWugotrwaWe utrzymanie 
zieleni. 

/ o z d z i a W  5 

Zasasy ochrony szieszictwa kulturowego  
i zabytkyw oraz sybr kultury wspyłczesnej 

§ 6 

1. Wyznacza się strefę „OW” ochrony reliktów arche-
ologicznych, dla miejscowości objętych planem, ze 
względu na ich średniowieczną metrykę. Wszelkie 
inwestycje planowane na obszarach objętych strefą 
„OW” powinny być uzgodnione z Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

2. Ustala się ochronę niżej wymienionych stanowisk 
archeologicznych ujętych w ewidencji stanowisk: 
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Dobroszob 

1. 1 76-19/20 
ślad osadnictwa,  
ślad osadnictwa 

średniowiecze 
pradzieje 

2. 2 76-18/9 cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka 

3. 3 76-18/3 
ślad osadnictwa 
cmentarzysko 

późne średniowiecze XV–XVII 
kultura łużycka 

4. 4 77-19/24 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

późne średniowiecze XV–XVII 
pradzieje 

5. 5 77-19/41 osada kultura łużycka 
Michob 

1. 1 76-18/2 
ślad osadnictwa 
cmentarzysko ciałopalne 

średniowiecze, XIV–XV w. 
kultura łużycka 

2. 2 76-18/17 ślad osadnictwa średniowiecze, 2 poł. XIII–XIV w. 
3. 3 76-18/46 osada średniowiecze, XIV–XV w. 
4. 4 76-18/47 osada średniowiecze, XIII–XIV w. 

5. 5 76-18/48 
osada 
osada 

średniowiecze, XIII–XIV w.,  
późne średniowiecze, XV–XVI w 

6. 6 76-18/49 osada średniowiecze, XIII–XIV w. 

7. 7 76-18/50 
osada 
osada 

średniowiecze, XIII–XIV w.,  
późne średniowiecze, XV–XVI w. 

8. 8 76-18/51 osada średniowiecze, XIII–XIV w. 
9. 9 76-18/52 ślad osadnictwa średniowiecze, XIV–XV w. 
10. 10 76-18/53 osada średniowiecze, XIV–XV w. 
11. 11 76-18/54 ślad osadnictwa średniowiecze, XIII–XIV w. 
12. 12 76-18/55 ślad osadnictwa średniowiecze, XIV–XV w. 
13. 13 76-18/56 osada średniowiecze, XIV–XV w. 

14. 14 76-18/57 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

średniowiecze, XIII–XIV w.,  
późne średniowiecze, XV–XVI w. 

15. 15 76-18/58 ślad osadnictwa późne średniowiecze, XV–XVI w. 
 
 
3. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych uję-

tych w ewidencji stanowisk – w trakcie prowadze-
nia prac ziemnych w inwestycjach budowlanych 
należy zapewnić w rejonach stanowisk nadzór ar-
cheologiczny. W razie konieczności należy również 
przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. 

Koszty tych prac archeologicznych i wykopalisko-
wych ponosi inwestor. Na tego typu prace należy 
uzyskać zezwolenie u Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. 

4. Wykaz obiektów ujętych w ewidencji zabytków. 

 
 

Lp.  biekt Adres Datowanie Uwagi 
Dobroszob 

1. Dom mieszkalny – pałacyk Nr 5  k. poł. XIX w.  
2. Dom mieszkalny Nr 6 XIX/XX w.  
3. Dom mieszkalny Nr 11 Kon. XIX w.  
4. Dom mieszkalny Nr 25  k. poł. XIX w., pocz. XX  

5. 
Dom mieszkalny 

Nr 34 
Przed poł. XIX w.,  
pocz. XX 

 

6. Dom mieszkalny Nr 35 l. 70 – 80 XIX w.  
7. Dom mieszkalny Nr 41 Pocz. XX w.  
8. Dom mieszkalny Nr 50  k. poł. XIX w.  
9. Dom mieszkalny Nr 51 Kon. XIX w.  

Michob 
10. Dom mieszkalny Nr 4 l. 60 XIX w.  
11. Dom mieszkalny Nr 5 Pocz. XX w.  
12. Dom mieszkalny Nr 8 XIX/XX w.  

13. 

Zespół mieszkalno-gospodarczy: 
a) dom mieszkalny 
b) stodoła 

Nr 12 

 
l. 70 XIX w. 
1 poł. XIX w. 
l. 70 XIX w. 

 
a)  biekt do wybu-

rzenia 
b) Ruina  

14. 
Zespół mieszkalno-gospodarczy: 
a) dom mieszkalny 
b) stodoła 

k. Nr 12 
 
2 poł. XIX w, pocz. XX w. 
pocz. XX w   

 
a)  biektu nie ma 
b)  biektu nie ma 

15. Dom mieszkalny Nr 14 2 poł. XIX w, XIX/XX w.  
16. Dom mieszkalny Nr 15  k. poł. XIX poł. XX w  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3145  – Poz. 530 

5. W przypadku modernizacji budynków w ewidencji 
zabytków oraz historycznych należy zachować bry-
Wę, ksztaWt i geometrię dachu oraz zastosować ma-
teriaWy historyczne pokrycia dachowego i elewacji. 
/emonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
obiektów figurujących w ewidencji zabytków nale-
ży uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

6. Wykaz oznaczonych na planie stanowisk archeolo-
gicznych oraz obiektów ujętych w ewidencji zabyt-
ków podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupeWnie-
niom. 

/ o z d z i a W  6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznych 

§ 7 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaWtowania prze-
strzeni publicznych zostaWy określone w rozdziale 14 – 
szczegóWowe zasady zagospodarowania terenu. 

/ o z d z i a W  7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabusowy oraz 
zagosposarowania terenu, w tym linie zabusowy, ga-
baryty obiektyw i wskaźniki intensywności zabusowy 

§ 8 

1. Przyjmuje się następujące ustalenia zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem MN 
i /M: 
1) Linia zabudowy – wyznaczona na rysunku pla-

nu jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 
pkt 6. 

2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3) Ustala się następujące minimalne parametry 

dziaWek nowo wydzielonych:  
4) Powierzchnia dziaWki – 900 m2. 
5) Szerokość dziaWki – 20 m. 
6) Wysokość okapu i kalenicy oraz ukWad kalenicy 

w nawiązaniu do istniejących budynków w są-
siedztwie. 

7) Ograniczenie wysokości zabudowy do: 9.00 m 
liczonych od poziomu terenu przed elewacją 
frontową do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu (co uwzględnia gabaryt do 
jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem 
użytkowym, przy średniej wysokości kondy-
gnacji 3.00 m). 

8) Dla budynków mieszkalnych o powierzchni za-
budowy powyżej 150.00 m2 i dWugości elewa-
cji frontowej powyżej 12.00 m, zaleca się roz-
czWonkowanie bryWy budynku. 

9) Dopuszczenie budowy balkonów i wykuszy  
w elewacjach. 

10) Nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej o nachyleniu poWaci w zakresie od 35 do 
45º. 

11) Dopuszczenie montażu lukarn i okien poWacio-
wych. 

12) Ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w budynkach mieszkalnych lokali 

usWugowych (z zaleceniem do 30% powierzch-
ni użytkowej). 

13) Możliwość prowadzenia nieuciążliwej dziaWal-
ności gospodarczej w budowanych do tego  
celu i przystosowanych obiektach (z zalece-
niem dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 
70.00 m2). 

14) Dla zabudowy inwentarskiej i produkcyjnej rol-
nej, maksymalna wysokość kalenicy – 10 m 
oraz zastosowanie dachów stromych, o nachy-
leniu poWaci w zakresie od 30 do 45º, (dopusz-
cza się zastosowanie dachów pWaskich). 

2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla nowej za-
budowy usWugowej, oznaczonej w planie symbolem 
1U i 2U: 
1) Linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu 

jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 pkt 6. 
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. 
3) Ustala się następujące minimalne parametry 

dziaWek samodzielnie wydzielonych:  
4) Powierzchnia dziaWki – 1200 m2. 
5) Szerokość dziaWki – 25 m. 
6) Wysokość okapu i kalenicy oraz ukWad kalenicy 

w nawiązaniu do istniejących budynków w są-
siedztwie. 

7) Ograniczenie wysokości zabudowy usWugowej 
do: 12.00 m liczonych od poziomu terenu przed 
elewacją frontową do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu (co uwzględnia ga-
baryt do dwu kondygnacji nadziemnych z pod-
daszem użytkowym, przy średniej wysokości 
kondygnacji 3.00 m). 

8) Nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospado-
wej o nachyleniu poWaci w zakresie od 30 do 
45º. 

9) Dopuszczenie montażu lukarn i okien poWacio-
wych. 

3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla nowej za-
budowy przemysWowej, oznaczonej w planie symbo-
lem P: 
1) Linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu 

jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 pkt 6. 
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40. 
3) Ustala się następujące minimalne parametry 

dziaWek samodzielnie wydzielonych: 
– powierzchnia dziaWki – 1400 m2. 
– szerokość dziaWki – 30 m. 

4) Maksymalna wysokość kalenicy – 10 m. 
5) Stosowanie dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej o na-
chyleniu poWaci w zakresie od 30 do 45º. 

6) Dla obiektów wielkogabarytowych możliwość 
zastosowania dachów mansardowych lub da-
chów pWaskich. 

4. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów 
zorganizowanej dziaWalności inwestycyjnej, ozna-
czonej w planie symbolem PU: 
1) Linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu 

jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 pkt 6. 
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy dziaWki – 0,40. 
3) Ustala się następujące minimalne parametry 

dziaWek samodzielnie wydzielonych:  
– powierzchnia dziaWki – 2500 m2. 
– szerokość dziaWki – 40 m. 
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4) Maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondy-
gnacje. 

5) Maksymalna wysokość kalenicy – 12 m. 
6) Dachy strome o symetrycznym ukWadzie poWaci  

i kalenicy. 
7) Spadek poWaci dachu w granicach 30º – 45º. 
8) Dla obiektów wielkogabarytowych możliwość 

zastosowania dachów mansardowych lub da-
chów pWaskich. 

/ o z d z i a W  8 

Granice i sposoby zagosposarowania terenyw lub 
obiektyw poslegających ochronie, ustalonych na pos-
stawie osrębnych przepisyw, w tym terenyw gyrni-
czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo po-
woszi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 9 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak wystę-
powania przedmiotu tych ustaleń. 

/ o z d z i a W  9 

Szczegyłowe zasasy i warunki scalania i posziału  
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 10 

1. Ustala się następujące parametry dziaWek przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową, w wyniku 
scalenia i podziaWu nieruchomości: 
1) Minimalna powierzchnia dziaWki: 900.00 m2. 
2) Minimalna szerokość dziaWki 20 m. 
3) Kąt poWożenia granic dziaWek do pasa drogowego: 

90º. 
2. Ustala się następujące parametry dziaWek przezna-

czonych pod zabudowę usWugową, w wyniku scale-
nia i podziaWu nieruchomości: 
1) Minimalna powierzchnia dziaWki: 1200.00 m2. 
2) Minimalna szerokość dziaWki 25 m. 
3) Kąt poWożenia granic dziaWek do pasa drogowego: 

90º. 
3. Ustala się następujące parametry dziaWek przezna-

czonych pod zabudowę przemysWową, w wyniku 
scalenia i podziaWu nieruchomości: 
1) Minimalna powierzchnia dziaWki: 1400.00 m2, 
2) Minimalna szerokość dziaWki 30 m, 
3) Kąt poWożenia granic dziaWek do pasa drogowego: 

90º. 
4. Ustala się następujące parametry dziaWek przezna-

czonych pod tereny zorganizowanej dziaWalności 
inwestycyjnej, w wyniku scalenia i podziaWu nieru-
chomości: 
1) Minimalna powierzchnia dziaWki: 2500.00 m2. 
2) Minimalna szerokość dziaWki 40 m. 
3) Kąt poWożenia granic dziaWek do pasa drogowego: 

90º. 

/ o z d z i a W  10 

Szczegylne warunki zagosposarowania terenyw oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz  

zabusowy 

§ 11 

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej i usWugowej: 

1) Zakaz prowadzenia w ramach usWug towarzyszą-
cych handlu gazem pWynnym dla potrzeb moto-
ryzacji. 

2) Zakaz wznoszenia peWnych ogrodzeń posesji  
z prefabrykowanych elementów betonowych. 

3) Dopuszczenie stosowania elementów prefabry-
kowanych do budowy sWupów i podmurówek  
w ogrodzeniach posesji. 

2. Na terenach rolnych oznaczonych symbolem / 
ustala się caWkowity zakaz zabudowy, w tym zabu-
dowy zagrodowej. 

/ o z d z i a W  11 

Zasasy mosernizacji, rozbusowy i busowy systemyw 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12 

1. Podstawowy ukWad komunikacji drogowej tworzą:  
1) Tereny dróg publicznych:  

a) rezerwa terenu pod nowy przebieg drogi 
wojewódzkiej nr 328, w liniach rozgranicza-
jących o szerokości 25 m; jest to teren 
oznaczony przez Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa dolnośląskie-
go i Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Chojnów na realizację obwodnicy miasta 
Chojnowa. 

b) droga gWówna G (krajowa nr 94), w liniach 
rozgraniczających o szerokości 25,0 m. 

c) droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczają-
cych o szerokości 20,0 m, 

d) droga lokalna L, w liniach rozgraniczających 
o szerokości 12,0 m, 

e) drogi dojazdowe D, w liniach rozgraniczają-
cych o szerokości 10,0 m, 

f) drogi pieszo – jezdne KDpj, w liniach roz-
graniczających o szerokości 6,0–8,0 m, 

g) drogi gospodarcze. 
2. W obrębie linii rozgraniczających ukWadu komuni-

kacyjnego można lokalizować, dostosowane do 
klasy technicznej ulicy, następujące elementy:  
1) Pasy drogowe (jezdnie). 
2) Pasy drogowe dróg, obsWugujących tereny 

przylegWe. 
3) Ciągi piesze (chodniki). 
4) Ścieżki rowerowe (w zależności od potrzeb). 
5) Zieleń izolacyjna i ozdobna. 
6) Miejsca postojowe. 
7) Urządzenia obsWugi komunikacji zbiorowej. 
8) Drogi serwisowe zapewniające obsWugę tere-

nów przylegWych przez wWączenie dróg gmin-
nych i niezbędnych zjazdów na pola i do go-
spodarstw. 

9) Sieci uzbrojenia podziemnego. 
3. Nie zakWada się obsWugi terenów bezpośrednio 

przylegWych do rezerwy terenu dla drogi woje-
wódzkiej nr 328. 

4. Do czasu uzgodnienia terminu realizacji nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 328 sposób użyt-
kowania pozostaje bez zmian. Obiekty i urządze-
nia budowlane (w tym sieci infrastruktury) mogą 
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być wznoszone jako tymczasowe, a ich usunięcie 
w przypadku budowy drogi następuje na koszt 
wWaściciela, bez odszkodowania. Nieruchomości 
poWożone w pasie terenu przeznaczonym na reali-
zację obwodnicy, stanowiące wWasność Skarbu 
Państwa, nie mogą być zbyte bez zgody wWaści-
wego zarządu drogi. 

5. Przyjmuje się następujące ustalenia dla drogi kra-
jowej nr 94: 
1) ObsWuga projektowanych terenów zabudowy 

przemysWowej odbywać się będzie poprzez 
wjazdy oznaczone na rysunku planu. 

2) ObsWuga projektowanych terenów zabudowy 
usWugowej odbywać się będzie poprzez ukWad 
ulice klas niższych. 

3) Po zrealizowaniu nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 328 zakWada się likwidację zjazdu 
z drogi KDz do drogi gWównej. 

4) Ustala się zakaz stosowania bezpośrednich 
zjazdów indywidualnych i publicznych z tere-
nów planowanej zabudowy oraz terenów rolni-
czych do drogi krajowej. 

5) rstniejące budynki gospodarcze do likwidacji 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

6) PozostaWe budynki mieszkalne i usWugowe do 
utrzymania bez możliwości dalszej rozbudowy. 

6. OdlegWość nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
nowo projektowanej zabudowy powinna wynosić:  
1) Droga gWówna G: 30 m liczona od krawędzi 

jezdni. 
2) Droga zbiorcza Z: 8,0 m na terenie zabudowa-

nym wsi i 20,0 poza obszarem zabudowy, li-
czona od krawędzi jezdni. 

3) Droga lokalna L: 8,0 m liczona od krawędzi 
jezdni. 

4) Droga dojazdowa D: 5,0 m liczona od krawędzi 
jezdni. 

5) OdlegWość linii zabudowy od krawędzi jezdni 
powinna uwzględniać wrażliwość obiektów na 
szkodliwość ruchu samochodowego. 

7. W obrębie linii rozgraniczających dróg zabrania  
się lokalizowania obiektów ograniczających  
bezpieczeństwo ruchu. Lokalizacja wszelkich 
obiektów budowlanych wymaga zgody zarządcy 
drogi. 

8. Ustala się, że realizacja poszczególnych elemen-
tów projektowanego ukWadu komunikacyjnego 
może być prowadzona wraz z budową sieci uzbro-
jenia technicznego, lokalizowanych w obrębie 
tych linii rozgraniczających. 

9. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być 
lokalizowane urządzenia związane z obsWugą ko-
munikacji, jak zatoki, parkingi a także kioski, ele-
menty maWej architektury i reklamy w trybie obo-
wiązujących przepisów oraz utrzymana istniejąca 
zabudowa o ile nie stwarza to zagrożenia dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i za zgodą zarzą-
dzającego. 

10. Ustala się konieczność zachowania normatyw-
nych pól widoczności na skrzyżowaniach dróg  
(G, Z, L, D), a także wykluczenia budowy nowych 
wjazdów na posesje w obszarze oddziaWywania 
skrzyżowań.  

11. Nowe i modernizowane elementy ukWadu komuni-
kacyjnego sWużące pieszym oraz dojścia do obiek-
tów usWugowych należy dostosować do potrzeb 
osób niepeWnosprawnych. 

12. W granicach dziaWek budowlanych należy zabez-
pieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów 
szczególnych liczbę miejsc postojowych. 

13. Minimalną liczbę miejsc postojowych na dziaWkach 
budowlanych należy ustalić w oparciu o następu-
jące wskaźniki: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej –  

2 m.p. 1 mieszkanie, 
2) Na terenach usWug publicznych: 

h) biblioteki, domy kultury – 1 m.p. 20 użyt-
kowników, 

i) biura, urzędy – 1 m.p. 50 m2 p.u., 
j) obiekty sportowo-rekreacyjne – 1 m.p.  

 10 użytkowników, 
k) szkoWy – 1 m.p. 10 pracowników, 
l) przychodnie zdrowia – 1 m.p. 100 m2 p.u., 
m) kościoWy – 1 m.p. 20 użytkowników. 

3) Na terenach usWug komercyjnych: 
a) obiekty handlowe – 1 m.p. 50 m2 p.u., 
b) bary, restauracje – 1 m.p. 10 miejsc kon-

sumpcyjnych, 
c) obiekty rzemieślnicze – 1 m.p. 20 użyt-

kowników, 
d) biura, urzędy – 1 m.p. 50 m2 p.u. 
e) hotele – 1 m.p. 5 Wóżek. 

14. Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi, uwzględ-
nienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojo-
wych. 

§ 13 

1. W przypadku uzupeWniania drzewostanu oraz two-
rzenia pasów zieleni izolacyjnej w rejonie drogi że-
laznej należy tak zadrzewiać tereny aby ich usytu-
owanie nie zagrażaWo bezpieczeństwu ruchu na linii 
kolejowej. Zadrzewiać i zakrzewiać można w odle-
gWości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru 
kolejowego, z wyWączeniem gatunków drzew, któ-
rych wysokość może przekraczać 10 m. 

2. W przypadku budowy nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 328 należy dążyć do przekroczenia li-
nii kolejowej dużych prędkości w sposób bezkoli-
zyjny wiaduktem nad torami. 

§ 14 

1. Ustala się, że zbrojenie nowych terenów budow-
lanych będzie realizowane w powiązaniu z istnie-
jącymi systemami uzbrojenia technicznego, z wy-
przedzeniem realizacji obiektów kubaturowych. 

2. Projektowane sieci mogą być prowadzone w ob-
rębie linii rozgraniczających dróg zbiorczych i lo-
kalnych, za zgodą zarządzającego. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od 
tej zasady. 

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej na terenach wWasnych 
inwestora jako inwestycje towarzyszące – przy 
zachowaniu podstawowej funkcji terenu. 
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4. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie 
terenów objętych ustaleniami Planu z wodocią-
gami wiejskimi, przy pomocy ukWadu uzupeWniają-
cego wodociągów rozdzielczych. 

5. Dla odprowadzania ścieków ustala się powiązanie 
terenów objętych ustaleniami Planu z oczyszczal-
nią ścieków w MiWkowicach dla wsi Dobroszów 
oraz z oczyszczalnią ścieków w Goliszowie dla 
wsi Michów, przy pomocy uzupeWniających ukWa-
dów sieci kanalizacyjnych. 

6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji oczyszczalni 
ścieków indywidualnych lub grupowych.  

7. Doraźnie, w okresie przejściowym, do czasu  
budowy kanalizacji, istnieje możliwość wykorzy-
stania istniejących, szczelnych zbiorników bezod-
pWywowych i budowy nowych zbiorników  
z wywozem na peWnosprawną oczyszczalnię ście-
ków. 

8. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala się odprowadzanie grawitacyjne do 
istniejących rowów melioracyjnych, które powin-
ny być w ramach rozbudowy i modernizacji stop-
niowo uporządkowywane i odbudowane poprzez 
wykonanie odpowiedniego spadku rowu, pogWę-
bienia istniejącego dna oraz ubezpieczenia rowu. 

9. Dla zaopatrzenia w ciepWo zakWada się możliwość 
jego uzyskania z indywidualnych źródeW ciepWa  
z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności 
i maWej emisji zanieczyszczeń. 

10. Docelowo w przypadku pojawienia się zgWoszenia 
zapotrzebowania na gaz ustala się realizację roz-
dzielczej sieci gazowej, na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą. 

11. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się 
rozbudowę i budowę nowych linii elektroenerge-
tycznych kablowych, napowietrznych lub napo-
wietrzno-kablowych, średniego i niskiego napięcia 
wraz z budową stacji transformatorowych sWupo-
wych lub miejskich (wbudowanych lub wolno sto-
jących). 

12. Zasilanie projektowanego zainwestowania  
w energię elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych lub  
z projektowanych sieci i stacji na warunkach okre-
ślonych przez wWaściciela sieci. 

13. Projektowane lub modernizowane sieci elektro-
energetyczne prowadzić wzdWuż ukWadów komuni-
kacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych dla 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Do-
puszcza się odstępstwo od ww. zasady po 
uzgodnieniu z wWaścicielem terenu i zarządcą sieci. 

14. Zezwala się na wydzielenie dziaWek pod budowę 
nowych stacji transformatorowych na dziaWkach 
inwestorów, po wykonaniu bilansu zaopatrzenia 
w energię elektryczną dla istniejących i projekto-
wanych struktur osadniczych. 

15. W odniesieniu do linii napowietrznej WN 110 kV 
należy zachować wymagane przepisami odlegWości 
projektowanych obiektów od istniejących linii 
(wydzielony pas terenu ochronnego dla linii  
110 kV wynosi po 14,5 m, od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu czynnego linii). 

16. W odniesieniu do linii elektroenergetycznych SN 
należy zachować bezpieczne, wymagane przepi-
sami odlegWości. W przypadku niemożności  
zachowania dopuszczalnych odlegWości projekto-
wanej zabudowy od istniejących obiektów elek-
troenergetycznych należy dokonać przebudowy 
tych sieci na koszt podmiotu wchodzącego w ko-
lizje. 

17. W przypadku zaistnienia kolizji planowanego  
zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi przebudowa ww. linii bę-
dzie możliwa po uzyskaniu z ZakWadu Energetycz-
nego Legnica S.A. warunków na przebudowę 
tych linii i zawarciu stosownej umowy o usunięcie 
kolizji.  

18. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala 
się realizację uzupeWniającego systemu kablowej 
sieci telefonicznej powiązanej z gminnym syste-
mem telekomunikacji. 

19. Odpady komunalne gromadzone w zamykanych 
kubWach, okresowo wywożonych na wysypisko  
w BiaWej, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, zgodnie  
z zawartą umową. 

/ o z d z i a W  12 

Sposyb i termin tymczasowego zagosposarowania, 
urząszania i użytkowania terenyw 

§ 15 

Dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu użyt-
kowania lub możliwość czasowego wykorzystania 
terenu na inne funkcje niż wskazane w planie,  
pod warunkiem niepowodowania zanieczyszczeń śro-
dowiska oraz niestwarzania utrudnień w funkcjonowa-
niu i zagospodarowaniu terenów i obiektów sąsiadują-
cych. 

/ o z d z i a W  13 

Stawki procentowe, na posstawie ktyrych ustala się 
opłatę, o ktyrej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o pla-
nowaniu i zagosposarowaniu przestrzennym z snia  
                           27 marca 2003 r. 

§ 16 

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 20%, 
sWużącą naliczaniu opWaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 
z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami). 
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/ o z d z i a W  14 

Szczegyłowe zasasy zagosposarowania terenu 

§ 17 

 
zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczającymi 
UP 

tereny zieleni urządzonej - parkobej 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

– zakaz wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, 
– nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wy-
sokości, pokroju i pór kwitnienia, 

– urządzenie pieszych alei i ciągów spacerowych, 
– dopuszczenie budowy obiektów małej architektury, takich jak: 
wiaty, ławki, pergole, 

– dopuszczenie lokalizacji urządzeń dla rekreacji. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

Nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nakaz zastosowania ujednoliconego zestawu latarń i innych urządzeń 
takich jak ławki, kosze na śmieci, itp. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Występowanie zieleni na min. 70% powierzchni terenu  

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania  
i podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Zakaz zabudowy dla obiektów poza obiektami dla rekreacji i małej 
architektury. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie komunikacji: utrzymanie istniejących wjazdów. 
W zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 14. 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

 
§ 18 

 
zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczającymi 
WU, W, C, K 

tereny infrastruktury technicznej 
1 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

Dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

Nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Zachowanie istniejących gabarytów obiektów infrastruktury tech-
nicznej 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 
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zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania i 
podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Zakaz użytkowania terenu do celów niezwiązanych z funkcją pod-
stawową. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie komunikacji: utrzymanie istniejących wjazdów. 
W zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 14. 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

 
§ 19 

 
zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczającymi 
UP 

tereny usług publicznych (śbietlica biejska, biblioteka publiczna) 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

– nakaz utrzymania istniejącego układu zabudowy, 
– dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, 
polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązu-
jących wymogów technicznych, 

– dopuszczenie modernizacji z poprawą estetyki istniejącej zabudo-
wy lub jej wymiany na nowe obiekty, 

– dopuszczenie wprowadzania usług towarzyszących podstawowej 
funkcji terenu, z wykluczeniem działalności uciążliwych. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

– nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej terenów do 40% powierzchni działki budowlanej, 

– nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej, 
– nakaz porządkowania gospodarki cieplnej w ramach prac moderni-
zacyjnych poprzez preferencyjne wprowadzanie jako paliw gazu  
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej emisji zanieczysz-
czeń powietrza, 

– zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach 
niezadaszonych materiałów powodujących pylenie. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Zgodnie z ustaleniami § 8, pkt.2. 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania i 
podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Zgodnie z ustaleniami § 11. ust. 1, 
 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie komunikacji: utrzymanie istniejących wjazdów na  
posesje. 
W zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 14. 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Zgodnie z ustaleniami § 15 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 
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§ 20 
 

zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 

UP 
kaplica 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

– dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych 
dla obiektu kaplicy. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

– nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej terenów do 70% powierzchni działki budowlanej, 

– nakaz utrzymania i rozbudowy układu zieleni wysokiej. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

– dopuszczenie przebudowy nawierzchni placu przed kaplicą oraz 
utwardzania nawierzchni. 

– dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służących oświetleniu kapli-
cy. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych kaplicy bez 
zmiany jej gabarytów. 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania  
i podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Nakaz pełnego dostosowania otoczenia kaplicy dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie komunikacji – utrzymanie istniejącego wjazdu na teren 
kaplicy. 
W zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 14. 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

 
§ 21 

 
zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczającymi 
US 

tereny usług sportu i rekreacji 
1 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

– dopuszczenie wprowadzania usług towarzyszących podstawowej 
funkcji terenu, z wykluczeniem działalności uciążliwych,  

– dopuszczenie wprowadzania obiektów dla obsługi sportu i oraz 
urządzeń rekreacyjnych,  

– dopuszczenie budowy budynków dla potrzeb obsługi podstawo-
wej funkcji terenu, w tym zaplecza sanitarnego,  

– dopuszczenie lokalizacji jednokondygnacyjnych obiektów handlo-
wo-usługowych, w tym gastronomii. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

– nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej terenów do 80% powierzchni terenu dla boiska sporto-
wego, 

– nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej i roz-
budowy jego układu. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

– wykonanie nawierzchni chodników i placów z trwałych materia-
łów o ujednoliconej formie i kolorystyce, 

– nakaz zastosowania ujednoliconego systemu informacji naścien-
nych, umieszczonych najwyżej na wysokości stropu I kondygnacji 
nadziemnej,  
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 – umieszczanie reklam na elewacjach powinno odbywać się wg 
ustalonego porządku kompozycyjnego: wzdłuż jednolitej linii po-
ziomej lub pionowej oraz o zbliżonych rozmiarach, 

– nakaz stosowania ujednoliconego układu oświetlenia i jednego 
typu latarni. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

– dla obiektów handlowo-usługowych ograniczenie wysokości za-
budowy do: 6.00 m liczonych od poziomu terenu do wysokości 
kalenicy lub najwyższego punktu dachu (co uwzględnia gabaryt do 
jednej kondygnacji nadziemnej bez poddasza użytkowego, przy 
średniej wysokości kondygnacji 3.00 m), 

– dla obiektów sportowych ograniczenie wysokości zabudowy do 
10.00 m liczonych od poziomu terenu do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu (co uwzględnia gabaryt do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych)  

– dachy strome o symetrycznym układzie połaci dachowych,  
w przypadku obiektów sportowych dopuszcza się dachy mansar-
dowe.  

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania i 
podziału nieruchomości, 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Nakaz pełnego dostosowania dojazdów i przejść dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W zakresie komunikacji: utrzymanie istniejących wjazdów. 
W zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 14. 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

§ 22 

zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 

R 
tereny rolnicze 

1 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

– nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej, 
– nakaz ochrony zadrzewień przydrożnych i śródpolnych dla zacho-
wania ciągłości korytarzy ekologicznych, 

– nakaz ochrony historycznie ukształtowanych miedz, 
– dopuszczenie realizacji: 
– stawów rybno-rekreacyjnych i zbiorników małej retencji, 
– zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych  
i cieków wodnych, 

– zadrzewień gruntów w formie remiz śródpolnych, 
– zalesień nieużytków, gruntów rolnych nieprzydatnych do produkcji 
rolnej, gruntów rolnych nieużtkowanych rolniczo, gruntów poło-
żonych na stokach o średnim nachyleniu powyżej 15% oraz okre-
sowo zalewanych. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Dla terenów położonych w strefie  W zgodnie z ustaleniami § 6.  

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 
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                                  cd. tabeli 
1 2 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania  
i podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Ustala się całkowity zakaz zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg gospo-
darczych i dojazdowych (o parametrach technicznych określonych 
odpowiednio w § 12. niniejszej uchwały). 

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

 

§ 23 
 

zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 

WS 
tereny bod środlądobych 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

Nakaz utrzymania istniejącego układu cieków. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

Nakaz zachowania istniejących elementów zieleni dla zachowania 
ciągłości korytarzy ekologicznych. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

– zakaz wszelkich zmian użytkowania terenów, składowania mate-
riałów i wykonywania innych robót z wyjątkiem związanych z re-
gulacją i utrzymywaniem wód i budowli ochronnych, 

– zakaz uszkadzania zadarnień lub innych umocnień. 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania i 
podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Ustala się całkowity zakaz zabudowy. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg gospo-
darczych i dojazdowych (o parametrach technicznych określonych 
odpowiednio w § 12. niniejszej uchwały).  

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami § 16 

 

§ 24 
 

zymbol i funkcja terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 

UE 
tereny lasob 

1 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 
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Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

– nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnej z ustaleniami pla-
nów urządzania lasu, 

– nakaz ochrony zadrzewień przydrożnych dla zachowania ciągłości 
korytarzy ekologicznych. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

lranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażonych 
na niebezp. powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

zzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  

Nie określa się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania  
i podziału nieruchomości. 

zzczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

Ustala się całkowity zakaz zabudowy. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg gospo-
darczych i dojazdowych (o parametrach technicznych określonych 
odpowiednio w § 12. niniejszej uchwały).  

zposób i termin tymczasowego zagospodar. 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

ztawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o p. i z. p. z dnia 27 marca 2003 r. 

Nie wprowadza się ustaleń ze względu na brak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

 
 
 
 

/ o z d z i a W  15 

Przepisy końcowe 

§ 25 

Plan ustala zaopatrzenie terenów objętych planem  
w sieci i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne 
w ramach zadań wWasnych gminy. 

§ 26 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy 
Chojnów. 
 

§ 27 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 30 dni od dnia 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ /ADZ 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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Załącznik graficzny nr 1.1 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 
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Załącznik graficzny nr 1.2 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 
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Załącznik graficzny nr 1.3 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 
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Załącznik graficzny nr 2 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 
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Załącznik graficzny nr 3 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 
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Załącznik graficzny nr 4 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag so projektu  
miejscowego planu zagosposarowania przestrzennego 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) /ada Gminy w Chojnowie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wniesionych przez: 

1. Wnoszący uwagę: /MA – Polska, sp. z o.o., ul. Łużycka 14, 59-225 Chojnów. 
1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. nr 190 1, obręb Michów. 
2) Oznaczenie terenu w projekcie planu: 2U – tereny zabudowy usWugowej (projektowane), 

Zr – tereny zieleni izolacyjnej. 
3) Treść uwagi: 

– uwzględnienie w ustaleniach dla zabudowy usWugowej 2U zapisu: zagospodarowanie 
terenu poprzez możliwość wydzielenia placów, parkingów, placów manewrowych, 
dojść i dojazdów, 

– usunięcie w zakresie Zr nakazu zieleni wysokiej. 
4) Treść rozstrzygnięcia: uwagę uwzględniono. 
5) Uzasadnienie: przedstawione uwagi do planu związane są z rozwiązaniami docelowymi 

rozbudowy zakWadu /MA Polska w zakresie uwzględnienia zagospodarowania terenu i do-
jazdu do zakWadu, poWożonego na terenie miasta Chojnów, przy granicy z dziaWką nr 190 1, 
w obrębie Michów. 

2. Wnoszący uwagę: Zbigniew Galik, Chojnów, ul. Tuwima 10. 
1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. nr 256, obręb Dobroszów. 
2) Oznaczenie terenu w projekcie planu: / – tereny rolnicze. 
3) Treść uwagi: ponownie wnosi o ujęcie w planie dz. nr 256 w obrębie Dobroszów na cele 

usWugowo-handlowe, tj. skWadowanie i sprzedaż maszyn rolniczych i budowlanych. 
4) Treść rozstrzygnięcia: uwagi nie uwzględniono. 
5) Uzasadnienie: stosownie do art. 20, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami), 
przedWożony do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na brak zgodności w przedmiotowej sprawie, wniosek zWożo-
ny przez Pana Zbigniewa Galika nie może zostać uwzględniony. 

 
 
 
 

Załącznik graficzny nr 5 so uchwały Rasy 
Gminy z Chojnowie z snia 30 grusnia 2005 r. 
(poz. 530) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie  o sposobie  realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktyre należą so zasań własnych gminy oraz o zasasach ich finansowania zgosnie  

z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) /ada Gminy w Chojnowie rozstrzyga co nastę-
puje: 

§ 1 

1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań wWasnych gminy, a także finansowanie wykupu gruntów prze-
znaczonych do realizacji zadań celu publicznego i związanych z ustaleniami planu w kwocie 
okoWo 2 900 906 zW.  
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2. Ustala się, że źródWem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1, będą: 
1) Środki wWasne gminy. 
2) Program Unii Europejskiej rSPA. 
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

§ 2 

Ustala się wykorzystanie innych źródeW środków finansowych niewymienionych w § 1 ust. 2,  
w tym również finansowanie inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3 

Wykorzystanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. 
 
 
 
 

531 

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE  

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia sla nauczycieli szkył i placywek prowaszonych przez 
gminę Chojnyw regulaminu ustalającego wysokośl stawek sosatku za wy-
sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegyłowe 
warunki przyznawania tych sosatkyw, szczegyłowy sposyb obliczania wy-
nagroszenia za gosziny ponaswymiarowe oraz za gosziny soraźnych za-
stępstw, wysokośl i warunki wypłacania nagrys ze specjalnego funsuszu 
                                                 nagrys 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475),
art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 
i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, 
poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) /ada Gminy Chojnów  uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

UchwaWa określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkoWach pod-
stawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Chojnów  
1) wysokość dodatku za wysWugę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegóWowe 
warunki ich przyznawania, 

2) szczegóWowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, 

3) wysokość i warunki wypWacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyWą-
czeniem świadczeń z zakWadowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

Dosatek za wysługę lat 

§ 2 

Dodatek za wysWugę lat przysWuguje nauczycielowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za 

które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze-
żeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten 
przysWuguje również za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym czWonkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiWek z ubez-
pieczenia spoWecznego. 

Dosatek motywacyjny 

§ 3 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji 
lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
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dzianów albo sukcesami w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we wspóWpracy z ro-
dzicami, 

3) peWne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne dziaWanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypeWnianie przydzielonych obowiązków, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

7) wzbogacanie wWasnego warsztatu pracy, 
8) dbaWość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

9) prawidWowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń sWużbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udziaW w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) udziaW w pracach komisji przedmiotowych i 

innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi dziaWają-
cymi na terenie szkoWy, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

e) aktywny udziaW w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoWy. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkóW decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoWy: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-

nych w oparciu o posiadane środki finanso-
we, 

b) podejmowanie dziaWań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich wWaściwego wykorzy-
stania na cele szkoWy, 

d) podejmowanie dziaWań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoWy: 
a) dyscyplina pracy, podziaW zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie dziaWań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 

d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) wspóWpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie innych dziaWań mających na 

celu promowanie szkoWy; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej szkoWy: 
a) osiągnięcia uczniów szkoWy: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali gminy, regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoWy poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbaWość o klimat wychowawczy szkoWy po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych dziaWań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom spoWecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkóW w środowisku lokalnym, 
udziaW w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy wspóWpracy z instytu-
cjami spoWeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna wspóWpraca z radą rodziców 
lub szkoWy i samorządem uczniowskim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż jeden semestr i nie dWuższy niż 
jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
w wysokości co najmniej 2% otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego ustala 
wójt gminy, a dla pozostaWych nauczycieli w wyso-
kości co najmniej 1% otrzymywanego przez na-
uczyciela wynagrodzenia zasadniczego ustala dy-
rektor szkoWy w ramach przyznanych środków na 
ten cel. 

5. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, z dniem powierzenia tego stano-
wiska. 

6. Nauczycielom uzupeWniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoWy 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoWy,  
w której nauczyciel uzupeWnia etat. 

7. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie  
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor szkoWy, do której nauczyciel zo-
staW przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoWy, w której nauczyciel byW poprzednio zatrud-
niony. 

Dosatek funkcyjny 

§ 4 

1. Dodatki funkcyjne przysWugują: 
1) dyrektorom szkóW w wysokości od 15 do 50% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
2) nauczycielom – wychowawcom klas lub oddzia-

Wów i grup przedszkolnych w wysokości co naj-
mniej 2% średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty, 
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3) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości co 
najmniej 2% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych  
w ust. 1 ustala dla dyrektorów Wójt Gminy, a dla 
pozostaWych nauczycieli dyrektor szkoWy w ramach 
przyznanych środków, uwzględniając odpowiednio 
m.in. wielkość szkoWy jej warunki organizacyjne, 
zWożoność zadań wynikających z funkcji, wyniki 
pracy. 

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysWuguje 
za każdą osobę odbywająca staż, a dla wycho-
wawcy za każdą klasę lub oddziaW. W przedszkolu 
przysWuguje jeden dodatek niezależnie od liczby 
grup, w których prowadzi się zajęcia. 

§ 5 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upWywem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwoWania – z końcem miesiąca,  
w którym nastąpiWo odwoWanie; jeżeli odwoWanie na-
stąpiWo pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysWuguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sach, za które nie przysWuguje wynagrodzenie za-
sadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprze-
staW peWnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie peWnienia obowiązków nastąpiWo od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

Dosatki za warunki pracy 

§ 6 

1. Wysokość dodatków za pracę uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych 

prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanych w tych 

warunkach. 
2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 

Wączonych w szkoWach podstawowych przysWuguje 
dodatek za trudne warunki w wysokości 5% wy-
nagrodzenia zasadniczego.  

3. Za prowadzenie indywidualnego nauczania dziec-
ka zakwalifikowanego do ksztaWcenia specjalnego 
przysWuguje dodatek za trudne warunki w wyso-
kości do 15% wynagrodzenia zasadniczego, nie 
mniej niż 10%. 

4. Z tytuWu pracy w warunkach uciążliwych przysWu-
guje dodatek w wysokości do 5% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

5. Z tytuWu pracy w warunkach szkodliwych przysWu-
guje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

6. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym 
mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoWy, a dla dy-
rektora szkoWy Wójt Gminy. 

7. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym 
mowa w ust. 1, ustala się na okres roku kalenda-
rzowego. 

8. Dodatek za warunki pracy przysWuguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany, oraz w okresie niewykonywania 

pracy, za który przysWuguje wynagrodzenie liczone 
jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

9. Dodatek za warunki pracy wypWaca się w caWości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach caWy 
obowiązujący go wymiar oraz w przypadku, gdy 
nauczyciel któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, realizuje w tych warunkach obowiązu-
jący go wymiar zajęć. Dodatek wypWaca się  
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel re-
alizuje w warunkach trudnych tylko część obo-
wiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrud-
niony w niepeWnym wymiarze zajęć. 

10. W razie zbiegu tytuWów do dodatków za trudne  
i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysWu-
guje prawo do jednego wyższego dodatku. 

Wynagroszenie za gosziny ponaswymiarowe  
i gosziny soraźnych zastępstw 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa (Wącznie z dodat-
kiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia) oblicza się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego 
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa na-
uczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do peWnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 1 2 godziny pomija się, a 
co najmniej 1 2 godziny liczy się za peWną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWuguje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy.  

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony  
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1 5 tego 
wymiaru (lub 1 4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przysWuguje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może być jednak większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 
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5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysWuguje za godziny 
faktycznie zrealizowane.  

Nagrosy ze specjalnego funsuszu nagrys 

§ 8 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanego 
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń,  
z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-

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

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

rakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania 
określa się w odrębnej uchwale. 

Dosatek mieszkaniowy 

§ 9 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż poWowa tygodniowego wymiaru godzin  
w szkoWach na terenie gminy Chojnów i posiadają-
cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego sta-
nowiska przysWuguje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie  – 49 zW 
2) przy dwóch osobach w rodzinie  – 65 zW 
3) przy trzech osobach w rodzinie  – 82 zW 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 98 zW 

3. Do czWonków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących  
i pozostających na jego wyWącznym utrzymaniu 
(tzn. nieosiągających żadnych dochodów) maWżonka 
oraz dzieci i rodziców. 

4. Nauczycielowi i jego wspóWmaWżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysWuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,  
w wysokości określonej w ust. 2. MaWżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypWaca W ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Wójt Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuWu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zWożyW wniosek  
o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysWuguje  
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysWuguje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiWku spoWecznego, 
3) odbywania zasadniczej sWużby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej sWużby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powoWanym do sWużby zawarta byWa umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypWaca się 
nie dWużej niż do końca okresu, na który zawarta 
byWa umowa. 

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego. 

§ 10 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowanego stanowiska nauczyciela zatrudnione- 
mu na terenie wsi lub w mieście liczącym  
do 5.000 mieszkańców przysWuguje odrębny doda-
tek w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego. 
(Art. 54 pkt 5 KN). 

§ 11 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Traci moc uchwaWa nr XXX 183 2005 /ady Gminy  
w Chojnowie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 
określenia dla nauczycieli szkóW prowadzonych przez 
gminę Chojnów regulaminu ustalającego wysokość 
stawek dodatku za wysWugę lat motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy i dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegóWowe warunki przyznawania tych dodat-
ków, szczegóWowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nych zastępstw, wysokość i warunki wypWacania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród.  

§ 13 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GURA  

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu wynagraszania nauczycieli w 2006 roku 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmia-
nami Dz. U. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, 
Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r.
Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, 
poz. 1526), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, 
poz. 1457) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181)  /ada Gminy postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli  
w 2006 roku. 

§ 2 

Postanowienia ogylne 

1. /egulamin określa wysokość stawek oraz warunki 
przyznawania i wypWacania dla nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego:  
1) dodatku za wysWugę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) dodatku mieszkaniowego, 

2. /egulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnio- 
nych w: 
1) Publicznym Gimnazjum w Krzeszowie, 
2) Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie , 
3) Zespole SzkóW Publicznych – Gimnazjum w Pisa-

rzowicach, 
4) Zespole SzkóW Publicznych – Szkole Podstawo-

wej w Pisarzowicach, 
5) Publicznej Szkole Podstawowej w Szarocinie, 
6) Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie, 
7) Publicznym Przedszkolu w Krzeszowie. 

3. rlekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Karcie nauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
ze zm.), 

2) rozporząszeniu – rozumie się przez to rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22,  
poz. 181), 

3) szkole – rozumie się przez to szkoWę i przed-
szkole, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Kamienna Góra, 

4) syrektorze – rozumie się przez to dyrektora 
jednostki o której mowa w pkt 3, 

5) roku szkolnym – rozumie się przez to okres 
pracy szkoWy od 1 września danego roku do  
31 sierpnia roku następnego, 

6) klasie – rozumie się przez to także oddziaW lub 
grupę, 

7) uczniu – rozumie się przez to także wycho-
wanka, 

8) tygosniowym obowiązkowym wymiarze goszin 
– rozumie się przez to tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia  
2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181), 

9) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników peda-
gogicznych zatrudnionych w przedszkolu  
i szkoWach, 

10) organie prowaszącym szkoły – rozumie się 
przez to gminę Kamienna Góra, 

11) związkach zawosowych – rozumie się przez to 
związek zawodowy, którego czWonkiem jest 
nauczyciel.  

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  
(Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

5. Nie przewiduje się w 2006 r. środków na podwyż-
szenie minimalnych stawek wynagrodzenia okre-
ślonych w rozporządzeniu ministra wWaściwego do 
spraw oświaty i wychowania. 
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6. Wysokość, warunki oraz zasady wypWacania na-
uczycielom dotychczasowych dodatków specjali-
stycznych reguluje art.9 ustawy z dnia 18 lutego 
2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, 
poz. 239 ze zm.). 

7. Wysokość, warunki oraz zasady wypWacania na-
uczycielom: 
1) dodatku za wysWugę lat, 
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej, 
3) nagród jubileuszowych, 
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
5) zasiWku na zagospodarowanie, 
6) odpraw z tytuWu rozwiązania stosunku pracy, 
7) odpraw z tytuWu przejścia na emeryturę lub ren-

tę,  
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela 
oraz przepisy rozporządzenia. 

§ 3 

Dosatek za wysługę lat 

1. Nauczycielowi przysWuguje dodatek za wysWugę lat 
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 
ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2. SzczegóWowe zasady zaliczania okresów zatrudnie-
nia do stażu pracy, będącego podstawą ustalenia 
stawki dodatku określa § 7 rozporządzenia MENiS  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

3. Dodatek przysWuguje: 
1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
nabyW prawo do dodatku lub wyższej stawki do-
datku, jeżeli nabycie prawa nastąpiWo w ciągu 
miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiWo od pierw-
szego dnia miesiąca. 

(/ozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-14 88 06 z dnia 8 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 3). 

4. Dodatek przysWuguje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysWuguje również 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby, bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym czWonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiWek z ubezpieczenia 
spoWecznego. 

5. Nabycie prawa do dodatku za wysWugę lat oraz jego 
wysokość potwierdza: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoWy, 
2) dyrektorowi – wójt. 

6. Dodatek wypWaca się z góry, w terminie wypWaty 
wynagrodzenia. 

§ 4 

Dosatek motywacyjny 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na wypWatę dodatku motywacyjnego wynosi co 
najmniej 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia 

zasadnicze ogóWu nauczycieli zatrudnionych w da-
nej szkole w danym roku budżetowym. 
1) Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 

wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadni-
czego, określonego rozporządzeniem, którego 
wartość zawiera się os 0% so 50%. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krytszy niż 3 miesiące i nie służszy niż 
jesen rok. 

4. Dodatek stanowi ruchomą część wynagrodzenia 
nauczyciela. 

5. Ogólne warunki przyznania dodatku motywacyj-
nego są następujące: 
1) co najmniej dobra ocena pracy lub pozytywna 

ocena dorobku zawodowego, 
2) osiągnięcia w realizowanym procesie dydak-

tycznym, 
3) osiągnięcia opiekuńczo-wychowawcze, 
4) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-

dowych, 
5) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, 
6) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Na-
uczyciela, 

7) rzetelne i efektywne wypeWnianie zadań i obo-
wiązków związanych z powierzonym stanowi-
skiem, 

8) realizowanie zadań edukacyjnych zgodnie  
z przyjętymi przez organ prowadzący prioryte-
tami w lokalnej polityce oświatowej,  

6. Wysokość dodatku motywacyjnego sla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając po-
ziom speWniania określonych kryteriów ustala sy-
rektor szkoły.  

7. Wysokość dodatku motywacyjnego sla syrektora 
oraz okres jego przyznania  uwzględniając poziom 
speWniania określonych kryteriów ustala wyjt. 

8. Dodatek motywacyjny nie przysWuguje nauczycie-
lowi i nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko kierownicze w okresie przebywania na: 
1) zwolnieniu lekarskim dWuższym niż jeden mie-

siąc, 
2) urlopie dla poratowania zdrowia. 

9. Nauczycielom uzupeWniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoWy 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoWy, 
w której nauczyciel uzupeWnia etat.  

10. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie  
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek  motywa-
cyjny ustala dyrektor szkoWy, do której nauczyciel 
zostaW przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrekto-
ra poprzedniej szkoWy. 

11. Nauczyciel prawo do dodatku motywacyjnego 
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w da-
nej szkole, na stanowisku dyrektora okres ten 
może być skrócony do póW roku.  

12. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym dodatek przyznano, a jeżeli przy-
znanie nastąpiWo od pierwszego dnia miesiąca – to 
od tego dnia. 

13. Dodatek motywacyjny wypWaca się z góry, w ter-
minie wypWaty wynagrodzenia. 
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§ 5 

Dosatek funkcyjny 

1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczycie-
le, którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoWy 

albo inne stanowisko kierownicze przewidziane 
w statucie szkoWy, 

2) wychowawstwo klasy lub oddziaWu przedszkol-
nego, 

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze przysWuguje dodatek funkcyjny: 
1) sla syrektora – w wysokości os 20% so 

100%, 
2) sla wicesyrektora – w wysokości os 20% so 

50%, 
3) sla innych stanowisk – w wysokości os 10% 

so 40%, 
śresniego wynagroszenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la. 

3. Dodatek funkcyjny przysWuguje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono peWnienie obo-
wiązków dyrektora szkoWy lub powierzono te 
obowiązki w zastępstwie, w wysokości określonej 
jak dla dyrektora szkoWy. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 2, ustala: 
1) sla syrektora szkoły – wyjt, 
2) sla stanowisk, o ktyrych mowa w ust. 2 pkt 2 

i 3 – syrektor szkoły. 
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrek-

tora szkoWy przysWuguje wicedyrektorowi od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech 
miesiącach zastępstwa. 

6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysWuguje dodatek funkcyjny z tytu-
Wu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wy-

sokości os 3% so 5%, 
2) powierzenia wychowawstwa klasy lub osszia-

łu przesszkolnego – w wysokości os 3% so 
10%, 

śresniego wynagroszenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la. 

7. Nauczycielom szkóW przysWuguje dodatek za wy-
chowawstwo za każdy powierzony oddziaW. Na-
uczycielom przedszkola przysWuguje dodatek tylko 
za jeden oddziaW grupę, niezależnie od liczby od-
dziaWów grup, w których prowadzą zajęcia. 

8. Nauczycielom zatrudnionym w niepeWnym wymia-
rze zajęć dodatek za wychowawstwo przysWuguje 
w peWnej wysokości. 

9. Nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna sta-
żu przysWuguje dodatek za każdą  powierzoną oso-
bę.  

10. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust.6, uwzględniając zakres i zWożoność zadań 
oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoWy. 

11. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 2 i 6, powstaje od  pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiWo powierzenie stanowiska kierowniczego, 

wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie 
to nastąpiWo od pierwszego dnia miesiąca – od te-
go dnia. 
(/ozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.rr.0911-14 88 06 z dnia 8 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 11).  

12. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 2 i 6 
nie przysWugują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania  zdrowia, w okresach za które nie przy-
sWuguje wynagrodzenie zasadnicze oraz  od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel  zaprzestaW peWnienia stano-
wiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji  
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie peWnienia 
funkcji nastąpiWo pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia.  

13. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 2, 
nie wyWącza prawa do dodatku, o którym mowa w 
ust. 6 pkt 2. 

14. Dodatek funkcyjny wypWaca się z góry, w terminie 
wypWaty wynagrodzenia. 

§ 6 

Dosatek za warunki pracy 

1. Nauczycielowi przysWuguje dodatek za warunki pra-
cy z tytuWu pracy w trudnych lub uciążliwych wa-
runkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozpo-
rządzenia. 

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

prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 1. 
3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-

nieniem warunków, o których mowa w ust.1 usta-
la: 
1) sla nauczyciela  – syrektor szkoły, 
2) sla syrektora szkoły – wyjt, 
jego wysokość nie może przekroczyl 15% wyna-
groszenia zasasniczego nauczyciela. 

4. Dodatek za warunki pracy przysWuguje za godziny 
faktycznie przepracowane w tych warunkach. 

5. Dodatek za warunki pracy wypWaca się z doWu, naj-
później w ostatnim dniu miesiąca.  

§ 7 

Wynagroszenie za gosziny ponaswymiarowe  
i gosziny soraźnych zastępstw 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (Wącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zostaWa zre-
alizowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych lub godzin doraźnego zastępstwa 
nauczyciela. 
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2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,  
o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (Wącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli 
praca w tej godzinie zostaWa zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku) przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 

3. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do peWnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a 
co najmniej 0,5 godziny liczy się za peWną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysWuguje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy lub dni wolnych od 
pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógW  ich zrealizować  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  
a w szczególności  w związku z:  
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwa-

jącą nie dWużej niż tydzień, 
4) rekolekcjami, 
5) udziaWem nauczyciela w konferencji metodycz-

nej, 
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sWuguje za dni usprawiedliwionej nieobecności  
w pracy w następujących przypadkach: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu 

roku), 
2) urlopu okolicznościowego określonego w Kodek-

sie pracy, 
3) urlopu szkoleniowego udzielanego na ksztaWcenie 

i doskonalenie, 
4) zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wyko-

nania doraźnych czynności wynikających ze 
sprawowania funkcji związkowej. 

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają lub kończą 
w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby 
godzin ponadwymiarowych  przyjmuje się obowiąz-
kowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 
42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony  
o 1 5 tego wymiaru lub 1 4 , gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysWuguje wynagro-
dzenie w takim tygodniu nie może być jednak 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

8. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw ustala się z wymiaru 
stanowiska, na którym godziny te są realizowane. 

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypWaca się z doWu  
w okresach miesięcznych. 

(/ozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.rr.0911-14 88 06 z dnia 8 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 4, 5, 6, 7 i 9). 

§ 8 

Nagrosy ze specjalnego funsuszu nagrys 

1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz 
nagród w wysokości 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na 
wypWaty nagród dla nauczycieli, z czego: 
1) 80% śroskyw funsuszu przeznacza się na na-

grosy syrektora szkoły, 
2) 20% śroskyw funsuszu przeznacza się na na-

grosy wyjta. 
2. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagro-
da może być przyznana w innym terminie. 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za 
znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowaw-
cze po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 ro-
ku, a w szczególności za: 
1) posiadanie wyróżniającej oceny pracy, 
2) uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników 

nauczania potwierdzonych sukcesami na 
sprawdzianach, egzaminach, konkursach, 
zawodach, olimpiadach itp. 

3) umiejętność wspóWdziaWania ze wszystkimi 
czWonkami spoWeczności szkolnej, 

4) uczestnictwo w różnych formach doskonale-
nia zawodowego, 

5) stwarzanie warunków do rozwijania uzdol-
nień ucznia, 

6) opracowywanie i wdrażanie wWasnych roz-
wiązań organizacyjnych i pedagogicznych, 

7) przygotowywanie i organizowanie uroczysto-
ści szkolnych i środowiskowych, 

8) prowadzenie urozmaiconej dziaWalności wy-
chowawczej, 

9) za wkWad pracy w udzielaniu pomocy i opieki 
uczniom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich i patologicznych, 

10) prowadzenie dziaWalności zapobiegającej  
i zwalczającej przejawy patologii spoWecznych, 
w szczególności alkoholizmowi i narkomanii, 

11) w przypadku dyrektorów – sprawność organi-
zacyjną i osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze prowadzonej szkoWy i wWaściwą reali-
zację zadań statutowych szkoWy.  
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5. Dyrektor szkoWy przyznaje nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród, nauczycielom w uzgodnieniu  
z radą pedagogiczną. 

6. Wójt może z wWasnej inicjatywy przyznać nagrodę 
nauczycielowi lub dyrektorowi po speWnieniu kry-
teriów określonych w pkt 4. 

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta wystę-
puje: 
– dla nauczycieli – dyrektor szkoWy po uprzednim 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, za-
stępca wójta, 

– dla dyrektora szkoWy – rada pedagogiczna, za-
stępca wójta. 

8. Wnioski o przyznanie nagrody wójta powinny za-
wierać następujące dane: 
1) imię i nazwisko kandydata, 
2) data urodzenia, 
3) informacja o wyksztaWceniu i stopniu awansu 

zawodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) zajmowane stanowisko, 
6) otrzymane dotychczas nagrody, 
7) ostatnia ocenę pracy pedagogicznej, 
8) uzasadnienie – informacje o dorobku zawodo-

wym i osiągnięciach, 
9) adnotacja o zaopiniowaniu przez radę pedago-

giczną (przy wniosku dyrektora). 
8. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej skWada się do Gminy w terminie 
do dnia 25 września sanego roku. 

9. Nagrody przyznaje wójt. 
10. Wysokość nagrody każdorazowo ustala wójt. 
11. Nagroda dyrektora szkoWy nie może być wyższa 

od nagrody wójta. 
12. Nauczyciel, któremu zostaWa przyznana nagroda, 

otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się 
w jego teczce akt osobowych.  

§ 9 

Dosatek mieszkaniowy 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż poWowa obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysWuguje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona 
jest od stanu rodzinnego i wynosi: 
sla 1 osoby   – 3,5%, 
sla 2 osyb    – 4,5%, 
sla 3 osyb    – 5,5%, 
sla 4 i więcej osyb – 6,5%, 
śresniego wynagroszenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3  Karty Nauczy-
ciela, po zaokrągleniu do peWnych zWotych. 

3. Do czWonków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszku-
jących: 
1) maWżonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-

Wącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu dzieci so ukończe-

nia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoWy ponadgimnazjalnej, nie służej 
jesnak niż so ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu niepracujące szieci 
bęsące stusentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie służej jesnak niż so ukoń-
czenia 26 roku  życia, 

5) dzieci niepeWnosprawne nieposiasające własne-
go źrysła sochosyw. 

4. O zaistniaWej zmianie liczby czWonków rodziny,  
o których mowa w ust. 3, nauczyciel jest obo-
wiązany niezwWocznie powiadomić dyrektora szko-
Wy, a dyrektor szkoWy – organ prowadzący. 
W przypadku niepowiadomienia o zaistniaWej zmia-
nie liczby czWonków rodziny, nienależnie pobrane 
świasczenie poslega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego maWżonkowi zamieszkującego 
z nim stale, będącemu także nauczycielem, przy-
sWuguje tylko jeden dodatek. 
MaWżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, 
który będzie im wypWacaW dodatek. 

6. Dodatek przysWuguje nauczycielowi niezależnie od 
tytuWu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkoWach 
przysWuguje tylko jeden dodatek, wypWacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub 
wspólny wniosek nauczycieli będących wspóWmaW-
żonkami. 

9. Dodatek przyznaje: 
1) nauczycielowi – syrektor szkoły, 
2) syrektorowi szkoły – wyjt. 

10. Dodatek przysWuguje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zWożony zo-
staW wniosek o jego przyznanie. 

11. Dodatek przysWuguje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysWuguje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiWku z ubezpieczenia spoWeczne-

go, 
3) odbywania zasadniczej sWużby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej sWużby 
wojskowej. W przypadku gdy z nauczycielem 
powoWanym  do sWużby wojskowej zawarta byWa 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypWaca się nie dWużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta zostaWa zawarta. 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
12. Dodatek wypWacany jest z góry, w terminie wypWa-

ty wynagrodzenia.  

§ 10 

Wynagroszenie za zajęcia sosatkowe 

1. Nauczycielowi, który sprawowaW opiekę nad dzieć-
mi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ra-
mach tzw. „zielonej szkoWy”, przysWuguje odrębne 
wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiaro-
wych tygodniowo. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepeWnym wymiarze 
godzin przysWuguje wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonych  
w umowie o pracę. 
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2. Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu 
mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla 
ich ustalania i wymagają formy pisemnej. 

3. Traci moc uchwaWa nr XXVrrr 127 05 /ady Gminy 
Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2005 r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
w 2005 roku. 

4. Wykonanie uchwaWy powierza się wójtowi. 
5. /egulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli. 

6. UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od 
dnia ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2006 r. 

 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ GMrNZ 

 
TADEUSZ GABRYŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN  

z dnia 1 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rasy Gminy Posgyrzyn nr XIII/103/03 z snia 
28 listopasa 2003 r. w sprawie ustalenia zasas sprzesaży lokali mieszkal-
nych z gminnego zasobu nieruchomości (Dziennik Urzęsowy Wojewysztwa 
Dolnośląskiego Nr 5 z 12 stycznia 2004 r., poz. 141), zmienionej uchwałami 
Rasy Gminy Posgyrzyn nr XXIII/190/04 z snia 27 paźsziernika 2004 r. 
(Dziennik Urzęsowy Wojewysztwa Dolnośląskiego nr 230 z 26 listopasa 
2004 r., poz. 3564) oraz nr XXIX/224/05 z 24 marca 2005 r. (Dziennik 
Urzęsowy Wojewysztwa Dolnośląskiego Nr 67 z 18 kwietnia 2005 r., 
                                             poz. 1442) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. 
z późn. zm.) /ada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale /ady Gminy Podgórzyn nr Xrrr 103 03  
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nie-
ruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolno-
śląskiego Nr 5 z 12 stycznia 2004 r., poz. 141),  
zmienionej uchwaWami /ady Gminy Podgórzyn nr XXrrr  
 190 04 z dnia 27 października 2004 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 230  
z 26 listopada 2004 r., poz. 3564) oraz Nr XXrX  
 224 05 z 24 marca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Nr 67 z 18 kwietnia  
2005 r., poz. 1442) wprowadza się następującą zmia-
nę: skreśla się dotychczasową treść pkt 2 w § 6, któ-
ry otrzymuje treść w brzmieniu: 
„§ 6 pkt 2 – bonifikaty, o których mowa w pkt 1, 
będą miaWy zastosowanie w stosunku do najemców, 

którzy zWożą wnioski o nabycie lokalu w terminie do 30 
listopada 2006 r.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

UchwaWa wchodzi w życie po upWywie 14 dni od dnia 
jej ogWoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

P/ZEWODNrCZACZ 
/ADZ GMrNZ 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGURZYN 

z dnia 1 lutego 2006 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przesszkolnego  
im. Stanisława Marusarza w Miłkowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) /ada Gminy Pod-
górzyn uchwala, co nastepuje: 

 
§ 1 

Z dniem 1 września 2006 r. tworzy się ZespóW Szkol-
no-Przedszkolny im. StanisWawa Marusarza w MiWkowie 
przy ul. Szkolnej 95, zwany dalej „zespoWem”. 

§ 2 

W skWad zespoWu wchodzą następujące jednostki: 
1. SzkoWa Podstawowa im. StanisWawa Marusarza  

w MiWkowie, ul. Szkolna 95, 
2. Przedszkole Publiczne w MiWkowie, ul. Szkolna 95. 

§ 3 

Obwód zespoWu obejmuje dzieci zamieszkaWe we 
wsiach: 
– MiWków 
– GWębock. 

§ 4 

Wykonanie uchwaWy powierza się Wójtowi Gminy Pod-
górzyn. 

§ 5 

UchwaWa wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. 

§ 6 

UchwaWa podlega ogWoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
/ADZ GMrNZ 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz 
o prawisłowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy 
                            kwoty sługu Gminy Dziasowa Kłosa 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok, 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXX 180 05 /ady Gminy Dziadowa KWoda z dnia 22 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXX 180 05 /ady Gminy Dziadowa KWoda z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
2 stycznia 2006 roku. 
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Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 8.275.932 zW 
Wydatki budżetowe 8.476.058 zW 

w tym: obsWuga dWugu 64.008 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2) 200.126 zW 
Przychody z tytuWu kredytu (pożyczki) 568.618 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów i pożyczek 368.492 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 368.492 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania wydat-
ków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równowartość pla-
nowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów, będą przychody  
z tytuWu zaciągnięcia kredytu. Wymienione źródWo pokrycia planowanego deficytu jest zgodne 
z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych - obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W budżecie zaplanowano wydatki 
na obsWugę dWugu w kwocie 64.008 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota spWat odsetek od 
kredytów wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 9 do przedmiotowej uchwaWy) 
jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 1.398.778 zW, co stanowi 16,9 % zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2010 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60 %. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
432.500 zW, co stanowi 5,2 % planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 r. 
jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15 % granicy określonej w art. 169 
ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości  załączonej  so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 

sługu Gminy Dzierżoniyw 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 
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wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXXrV 322 05 /ady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXXrV 322 05 /ady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
4 stycznia 2006 roku. 

Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 14.670.205 zW 
Wydatki budżetowe 16.459.889 zW 

w tym: obsWuga dWugu  185.710 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)  1.789.684 zW 
Przychody z tytuWu kredytu (pożyczki)  2.954.934 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów i pożyczek  1.165.250 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 1.165.250 zW przeznacza się na spWatę rat 
kredytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finanso-
wania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących rów-
nowartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat i kredytów, będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia dWugoterminowego kredytu lub pożyczki. Wymienione źródWo 
pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 
2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - obowiązującej od 1 stycznia 
2006 r. W budżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 185.710 zW (dziaW 757 
rozdziaW 75702). Kwota spWat odsetek od kredytów i pożyczek wykazana w prognozie kwoty 
dWugu (zaWącznik nr 10 do przedmiotowej uchwaWy ) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą  
w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 5.476.935 zW, co stanowi 37,2% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2012 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet 
wynosi 1.350.960 zW, co stanowi 9,2% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określo-
nej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

3. Podstawą sporządzenia przedmiotowej opinii jest uchwalony budżet oraz zaWączona do bu-
dżetu prognoza kwoty dWugu (art.172 ufp). Za prawidWowe planowanie budżetu i prognozy 
dWugu odpowiedzialność ponoszą organy gminy, gdyż przyczyną ewentualnego naruszenia 
prawa, polegającego na przekroczeniu ustawowych progów zadWużania się (art.169 i 170 
ufp) jest najczęściej nieprawidWowe planowanie.  

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawisłowości załączonej so uchwały busżetowej  
na rok 2006 prognozy kwoty sługu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW:  

wydać pozytywną opinię o prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicz-
nego zaWączonej do uchwaWy nr XXVrrr 152 05 /ady Gminy Kamieniec Ząb-
kowicki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXVrrr 152 05 /ady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we Wro-
cWawiu 6 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 15.084.828 zW 
Wydatki budżetowe 14.843.628 zW 

w tym: obsWuga dWugu  40.000 zW 
Nadwyżkę budżetu (poz. 1 – poz. 2)  241.200 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów   241.200 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 241.200 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów. Zgodnie z postanowieniami § 4 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania spWat rat 
kredytów, będzie planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami. W budżecie gminy zapla-
nowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 40.000 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota 
spWat odsetek od kredytów wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 6 do przedmio-
towej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 3.868.901 zW, co stanowi 25,6% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2012 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi  
281.200 zW, co stanowi 1,9% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 r. 
jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej w art. 169 
ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu zaplanowanego
w busżecie miasta Legnicy na 2006 rok oraz prawisłowości załączonej so 
                            tego busżetu prognozy kwoty sługu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egio-
nalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu z dnia 17 czerwca 2003 roku 
w sprawie powoWania przewodniczącego i czWonków skWadów orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, rr SkWad Orzekający 
postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowa-
nego w budżecie miasta Legnicy na 2006 rok oraz prawidWowości zaWączonej 
do tego budżetu prognozy kwoty dWugu. 

 

Uzasasnienie 

 
r. UchwaWa nr XLr 436 05 /ady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-

dżetu miasta Legnicy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we Wro-
cWawiu – ZespoWu w Legnicy 4 stycznia 2006 roku. 

Z przedmiotowej uchwaWy  wynika, że: 
1) w budżecie miasta Legnicy na 2006 rok, zaplanowano: 

– dochody w wysokości 290.147.068 zW 
– wydatki w wysokości 293.447.668 zW 
– deficyt budżetowy w wysokości  3.300.600 zW 
– przychody budżetu w wysokości  12.451.600 zW 
 z tego kredyty bankowe 11.687.500 zW 
 pożyczki 764.100 zW 
– rozchody w wysokości 9.151.000 zW 
 z tego spWata pożyczek  425.790 zW 
 spWata kredytów bankowych  8.725.210 zW 

2) Prognoza kwoty dWugu obejmuje lata 2006–2015. 

rr. SkWad Orzekający stwierdza, że: 

1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2006 rok stanowi 1,14% planowanych dochodów,  
a wskazane źródWa jego pokrycia są zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 

2) DWug miasta Legnicy na koniec 2005 roku z tytuWu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wynosiW 76.388.204 zW i stanowiW 29,63% planowanych dochodów roku 2005. 
SpWata części tego zadWużenia zaplanowana w 2006 roku w wysokości 9.151.000 zW oraz 
zaciągnięcie zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 12.451.600 zW spowodu-
je, że na koniec 2006 roku dWug miasta Legnicy wyniesie 79.688.804 zW, a jego udziaW w 
relacji do planowanych dochodów stanowić będzie 27,46%. W kolejnych latach objętych 
prognozą dWug będzie stopniowo ulegaW zmniejszeniu od 24,19% prognozowanych docho-
dów w roku 2007 do 2,68% w roku 2014. CaWkowita spWata dWugu planowana jest na 
2015 rok. 
Z prognozy wynika, że dWug miasta nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 
170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a spWata rat zaciągniętych zobowiązań nie 
przekroczy progu 15% planowanych dochodów, o którym mowa w art. 169 ust. 1 cyto-
wanej ustawy. 

rrr. Niniejsza uchwaWa zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opubli-
kowaniu w trybie przewidzianym dla ogWoszenia uchwaWy budżetowej. 
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Od niniejszej uchwaWy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
Prezydentowi Miasta Legnicy przysWuguje odwoWanie do Kolegium rzby w terminie 14 dni od da-
ty jej otrzymania. 
 

P/ZEWODNrCZPCA 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz  
o prawisłowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006  

prognozy kwoty sługu Gminy Długołęka 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok; 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXXVrr 639 2005 /ady Gminy DWugoWęka z dnia 29 grudnia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy DWugoWęka na rok 
2006. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXXVrr 639 2005 /ady Gminy DWugoWęka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy DWugoWęka na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej 
we WrocWawiu 5 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 40.157.725 zW 
Wydatki budżetowe 43.543.725 zW 

w tym: obsWuga dWugu  450.000 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)  3.386.000 zW 
Przychody z tytuWu kredytu (pożyczki)  4.360.000 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów i pożyczek  974.000 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 974.000 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finansowa-
nia wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równo-
wartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat i kredytów, będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia dWugoterminowych pożyczek i kredytu. Wymienione źródWo 
pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 
2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 
2006 r. W budżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 450.000 zW (dziaW 757 
rozdziaW 75702). Kwota spWat odsetek od kredytów i pożyczek wykazana w prognozie kwoty 
dWugu (zaWącznik nr 10 do przedmiotowej uchwaWy ) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą  
w budżecie. 
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2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 6.226.671 zW, co stanowi 15,5% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2009 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet 
wynosi 1.424.000 zW, co stanowi 3,5% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określo-
nej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się sługu publicznego Gminy 
Łagiewniki w 2006 roku 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o zaWączonej do uchwaWy budżetowej prognozie 
ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego Gminy Łagiewniki. 

 
Uzasasnienie 

 
W wyniku analizy przedWożonej do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu uchwaWy  
nr XXVr 239 05 /ady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu 
Gminy Łagiewniki na rok 2006 SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe 13.491.423 zW 
2. wydatki budżetowe 12.489.223 zW 

w tym: wydatki na obsWugę dWugu 108.861 zW 
3. nadwyżka budżetu   1.002.200 zW 
4. rozchody budżetu z tytuWu spWaty rat kredytu i pożyczki   1.002.200 zW 

Z przedWożonej prognozy kwoty dWugu Gminy Łagiewniki wynika, że na koniec 2006 roku dWug 
będzie dotyczyć zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Kwota dWugu na 
koniec 2006 roku wynosi 2.260.000 zW, co stanowi 20% planowanych w tym roku dochodów 
budżetu.  
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DWug przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą 
dWugu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy 
określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

Z prognozy dWugu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziaWu Wącznej kwoty 
przypadających do spWaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjal-
nych spWat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odset-
kami w planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 
15% (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W 2006 roku wskaźnik ten przewidy-
wany jest na poziomie 8,2%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 

 
P/ZEWODNrCZPCZ 

SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 
 

HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 
                                 sługu Miasta i Gminy Sycyw 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok, 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XLrr 248 05 /ady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XLrr 248 05 /ady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu gminy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 3 stycz-
nia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 25.748.971 zW 
Wydatki budżetowe 26.127.477 zW 

w tym: obsWuga dWugu      267.350 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)      378.506 zW 
Przychody z tytuWu kredytu (pożyczki)   1.700.000 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów i pożyczek    1.321.494 zW 
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Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 1.321.494 zW przeznacza się na spWatę rat 
kredytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finanso-
wania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących rów-
nowartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów, będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu. Wymienione źródWo pokrycia planowanego deficytu 
jestzgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W budżecie zaplanowano 
wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 267.350 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota spWat od-
setek od kredytu wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 11 do przedmiotowej 
uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 6.415.078 zW, co stanowi 24,9% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2010 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
1.588.844 zW, co stanowi 6,2% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określo-
nej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 

 
 
 
 
 

542 

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 23 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 rok 
oraz prognozy kształtowania się sługu publicznego Wojewysztwa  

Dolnośląskiego 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwaWy 

nr L 690 2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006;  

2) zaWączonej do uchwaWy budżetowej prognozie ksztaWtowania się kwoty 
dWugu publicznego Województwa Dolnośląskiego. 
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W wyniku analizy przedWożonej do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu uchwaWy  
nr L 690 2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu województwa na 2006 rok SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1 dochody budżetowe 479.686.811 zW 
2. wydatki budżetowe 639.081.790 zW 

w tym: odsetki od kredytów i pożyczki 736.193 zW 
wypWaty z tytuWu poręczeń i gwarancji 5.636.275 zW 

3. deficyt budżetu  (poz. 1–poz.2) 159.394.979 zW 
4. przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji  200.564.921 zW 

w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych  
z udziaWem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  121.554.304 zW 
– wyemitowane obligacje 79.000.000 zW 
– nadwyżka z lat ubiegWych 10.617 zW 

5. rozchody budżetu z tytuWu spWaty pożyczek   41.169.942 zW 

Uchwalony zostaW przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego deficyt budżetu w kwocie 
159.394.979 zW. ŹródWo pokrycia deficytu oraz spWat pożyczek na prefinansowanie stanowią 
przychody wymienione w § 9 i § 10 oraz w zaWączniku nr 4 pn.  Plan przychodów rozchodów 
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006”. Powyższe źródWa finansowania są zgodne  
z art. 168 ust. 2 ustawy  o finansach publicznych. Z przedWożonej prognozy kwoty dWugu Woje-
wództwa Dolnośląskiego wynika, że na koniec 2006 roku dWug województwa będzie dotyczyć 
zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Przewidywana kwota dWugu na koniec  
2006 roku wynosi 200.554.304 zW, co stanowi 41,8% planowanych w tym roku dochodów 
budżetu. 

Z prognozy dWugu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziaWu Wącznej kwoty 
przypadających do spWaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjal-
nych spWat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odset-
kami w planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 
15% (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W 2006 roku wskaźnik ten przewidy-
wany jest na poziomie 9,9%.  

Powyższe wskaźniki zadWużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach pu-
blicznych zostaWy ustalone po wyWączeniu kwoty dWugu i odsetek dotyczących planowanej do za-
ciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziaWem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z dyspozycją ust. 3 art. 169 i ust. 3 art. 170 ustawy o fi-
nansach publicznych. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prawisłowości załączonej so uchwały busżetowej  
na rok 2006 prognozy kwoty sługu Gminy Oława 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicz-
nego zaWączonej do uchwaWy nr XXXVrrr 365 2005 /ady Gminy OWawa 
z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy OWawa na 2006 rok. 

 

Uzasasnienie 

UchwaWa nr XXXVrrr 365 2005 /ady Gminy OWawa z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu Gminy OWawa na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
6 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 32.670.977 zW 
Wydatki budżetowe 30.469.056 zW 
w tym: obsWuga dWugu     661.020 zW 
Nadwyżkę budżetu (poz. 1–poz. 2)  2.201.921 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji   2.201.921 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 2.101.921 zW przeznacza się na spWatę rat 
kredytów i pożyczek oraz 100.000 zW na wykup obligacji komunalnych. Zgodnie z postano-
wieniami § 2 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania ww. rozchodów, będzie planowana 
nadwyżka budżetu. W budżecie gminy zaplanowano w dziale 757  ObsWuga dWugu publiczne-
go” wydatki na obsWugę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie  
491.500 zW (rozdziaW 75702), w tym: z tytuWu odsetek 484.000 zW, oraz wydatki z tytuWu 
udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 177.020 zW (rozdziaW 75704).  

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty (zaWącznik nr 4). Kwota spWat odsetek od kredytów i pożyczek oraz wy-
pWaty z tytuWu poręczeń i gwarancji wykazane w prognozie kwoty dWugu są zgodne z kwotami 
wydatków ujętymi w budżecie.  

3. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 2006 roku wynosi 
5.850.113 zW, co stanowi 18,0% zaplanowanych w tym roku dochodów budżetowych. 
SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2027 i w każdym roku udziaW kwoty 
dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek powiększona o wypWaty z tytuWu 
udzielonych poręczeń i gwarancji obciążających w 2006 roku budżet wynosi 2.862.941 zW, co 
stanowi 8,8% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 roku jak i w latach 
następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej w art. 169 ust. 1 ustawy 
o finansach. 
Podstawą sporządzenia przedmiotowej opinii jest uchwalony budżet oraz zaWączona do bu-
dżetu prognoza kwoty dWugu (art. 172 u.f.p.). Za prawidWowe planowanie budżetu i prognozy 
dWugu odpowiedzialność ponoszą organy gminy, gdyż przyczyną ewentualnego naruszenia 
prawa, polegającego na przekroczeniu ustawowych progów zadWużania się (art. 169  
i 170 u.f.p.) jest najczęściej nieprawidWowe planowanie.  

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 
                                    sługu Gminy Przeworno 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXXV 232 05 /ady Gminy w Przewornie z dnia 30 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 

 

Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXXV 232 05 /ady Gminy w Przewornie z dnia 30 grudnia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we Wro-
cWawiu 13 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe   9.014.327 zW 
Wydatki budżetowe 10.100.238 zW 
w tym: obsWuga dWugu        30.000 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)   1.085.911 zW 
Przychody z tytuWu kredytu    1.154.661 zW 
/ozchody z tytuWu spWaty kredytów i pożyczek        68.750 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 68.750 zW przeznacza się na spWatę rat kredy-
tów. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania wydatków 
inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równo-
wartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów, będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu. Wymienione źródWo pokrycia planowanego deficytu 
jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 w związku z art. 82 ust. 1 obo-
wiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych. W budżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 30.000 zW (dziaW 757 
rozdziaW 75702).  

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Kwota spWat odsetek od kredytu wykazana w prognozie kwoty dWugu jest 
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zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna 
kwota dWugu na koniec 2006 roku wynosi 1.206.286 zW, co stanowi 13,4% zaplanowanych 
w tym roku dochodów budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007– 
–2013 i w każdym roku udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy gra-
nicy ustalonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
98.750 zW, co stanowi 1,1% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 roku 
jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej w art. 169 
ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 

 
P/ZEWODNrCZPCZ 

SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 
 

HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 rok 
oraz prognozy kształtowania się sługu publicznego Gminy Cieszkyw 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.), SkWad Orzekający /egio-
nalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną z uwagami opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-

Wy /ady Gminy Cieszków nr XXXrrr 161 05 z 28 grudnia 2005 roku 
w sprawie budżetu gminy na rok 2006  

2) zaWączonej do uchwaWy budżetowej prognozie ksztaWtowania się kwoty 
dWugu publicznego Gminy Cieszków. 

 
Uzasasnienie 

 
W wyniku analizy przedWożonej do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu uchwaWy  
/ady Gminy  Cieszków nr XXXrrr 161 05 z 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy  
na rok 2006, SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe 9.058.344 zW 
2. wydatki budżetowe 11.518.927 zW 

w tym: wydatki na obsWugę dWugu 97.852 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2) 2.460.583 zW 
4. przychody ogóWem 2.795.083 zW 

z tego z tytuWu: 
– kredytu dWugoterminowego  1.408.500 zW 
– pożyczki  1.386.583 zW 

5. rozchody ogóWem 334.500 zW 
w tym: spWata kredytów i kredytów    334.500 zW 
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/ada Gminy uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 2.460.583 zW. Zgodnie z postanowieniami § 8 
uchwaWy budżetowej źródWem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytuWu kredytu i pożyczek  
w wysokości 2.795.083 zW. Wymienione źródWa pokrycia deficytu są zgodne art. 168 ust. 2 
nowej ustawy o finansach publicznych. Z planowanych dochodów 2006 roku kwotę  
334.500 zW przeznacza się na spWatę rat kredytów oraz pożyczek. W budżecie planowane są 
również wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 97.852 zW. Na podstawie zWożonych należy stwier-
dzić, iż relacja deficytu do dochodów wynosi 27.2%. Z uchwaWy wynika, iż zachodzą przesWanki 
(art. 179 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wyWączające kwotę 1.405.683 zW  
z planowanego deficytu (po wyWączeniach wskaźnik wynosi 11.6%). 
Z przedWożonej prognozy kwoty dWugu Gminy Cieszków wynika, że na koniec 2006 roku dWug 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 3.382.084 zW, co stanowi 37.3% planowanych w tym roku dochodów bu-
dżetu (po wyWączeniu przychodów, o których mowa w art. 170 ust. 3 nowej ustawy o finan-
sach publicznych, wskaźnik ten wyniesie 21.8%). Jak wynika z obliczeń dokonanych przez rzbę 
dWug przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą 
dWugu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy 
określonej w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  
Z prognozy dWugu wynika, że w 2006 roku i latach następnych wskaźnik udziaWu Wącznej kwoty 
przypadających do spWaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjal-
nych spWat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odset-
kami, a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych 
emitowanych przez gminę do planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy 
ustawowej granicy 15%. 

Uwzględniając powyższe SkWad Orzekający /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu po-
stanawia jak w sentencji niniejszej uchwaWy. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 

sługu Miasta Dzierżoniowa 
 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej 
we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania przewodni-
czących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczących jedno-
stek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skWad Woje-
wództwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby Obrachunkowej 
we WrocWawiu postanowiW: 
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wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok, 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr Lr 358 05 /ady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr Lr 358 05 /ady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu Miasta na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
5 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 64.271.567 zW 
Wydatki budżetowe 75.750.542 zW 

w tym: obsWuga dWugu    810.812  zW 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2) 11.478.975 zW 
Przychody, w tym: z tytuWu kredytu  14.741.773 zW 

nadwyżk z lat ubiegWych   55.503 zW 
/ozchody 3.318.301 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 3.318.301 zW przeznacza się na spWatę rat 
kredytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finanso-
wania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących rów-
nowartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów,  będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegWych. Wymie-
nione źródWo pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 
31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz  
z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązują-
cej od 1 stycznia 2006 r. W budżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 
810.812 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota spWat odsetek od kredytów wykazana w pro-
gnozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 9 do przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydat-
ków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 25.655.946 zW, co stanowi 40 % zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007-2015  i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  tj. 60 %. 
Łączna kwota spWat kredytów, udzielonych poręczeń oraz odsetek obciążających w 2006 ro-
ku budżet wynosi 4.344.113 zW, co stanowi 6,8% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, 
zarówno w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15 % granicy 
określonej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz 
o prawisłowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy 
                                 kwoty sługu Miasta Oleśnicy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXXVr 277 05 /ady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2006. 

 

Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXXVr 277 05 /ady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu Miasta Oleśnicy na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
9  stycznia 2006 roku. 

Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 

1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
Dochody budżetowe 61.603.895 zW 
Wydatki budżetowe 63.503.895 zW 

w tym: obsWuga dWugu  398.077 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)  1.900.000 zW 
Przychody z tytuWu kredytu   1.900.000 zW 
Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania wydatków  
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równowartość  
planowanego deficytu budżetu, będą przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu. Wymienione 
źródWo pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do  
31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz  
z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązują-
cej od 1 stycznia 2006 r. W budżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 
398.077 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota spWat odsetek od kredytu wykazana w pro-
gnozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 6 do przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydat-
ków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 7.228.000 zW, co stanowi 11,7% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007-2015  i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
398.077 zW, co stanowi 0,7 % planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 ro-
ku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15 % granicy określonej            
w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
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HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 
                                     sługu Miasta Strzelina 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XLVr 424 05 /ady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XLVr 424 05 /ady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie bu-
dżetu gminy na  rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 4 stycz-
nia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 39.495.965 zW 
Wydatki budżetowe 40.765.645 zW 
w tym: obsWuga dWugu 660.000 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2) 1.269.680 zW 
Przychody, w tym: z tytuWu pożyczki  1.561.035 zW 
kredytu 3.400.000 zW 
nadwyżki z lat ubiegWych 367.390 zW 
prywatyzacja 12.000 zW  
/ozchody 4.070.745 zW 
w tym, spWata pożyczki z BGK z 2006 r. 761.035 zW  

Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 3.309.710 zW przeznacza się na spWatę rat 
kredytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwaWy budżetowej źródWem finanso-
wania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących rów-
nowartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów i po-
życzek będą przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu, pożyczki oraz wpWywy z prywatyzacji 
majątku i nadwyżka budżetowa z lat ubiegWych. Wymienione źródWo pokrycia planowanego 
deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia  
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26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W bu-
dżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 660.000 zW (dziaW 757 rozdziaW 
75702). Kwota spWat odsetek od kredytów wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik  
nr 14 do przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 10.599.600 zW, co stanowi 26,8% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2012  i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
3.969.710 zW, co stanowi 7,7% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określo-
nej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się sługu publicznego Gminy 
Wisznia Mała na rok 2006 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 170 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) SkWad Orzekający /egionalnej 
rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o prognozie ksztaWtowania się dWugu publicznego 
Gminy Wisznia MaWa na rok 2006 

 
Uzasasnienie 

 
Do uchwaWy /ady Gminy Wisznia MaWa nr rV XLr 246 05 zaWączono prognozę spWaty dWugu gminy 
na okres 2006–2011.  
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe 13.774.600 zW 
2. wydatki budżetowe 12.779.681 zW 

w tym: obsWuga dWugu          147.349 zW 
3. nadwyżkę budżetu (poz. 1–poz. 2)      994.919 zW 
4. przychody z zaciągniętych pożyczek                0 zW 
5. rozchody z tyt. spWaty kredytów i potyczek      994.919 zW 

/ada Gminy Wisznia MaWa uchwaliWa nadwyżkę budżetu w kwocie 994.919 zW. Zgodnie z posta-
nowieniami § 6 uchwaWy budżetowej nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów i pożyczek. W budżecie gminy zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu (odsetki od kredy-
tów i pożyczek) w kwocie 147.349 zW. 
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Z przedWożonej prognozy kwoty dWugu Gminy Wisznia MaWa wynika, że na koniec 2006 roku dWug 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 3.411.086 zW, co stanowi 24.7% planowanych w tym roku dochodów bu-
dżetu. DWug przewidywany zarówno na koniec 2006 roku, jak i w kolejnych latach objętych 
prognozą dWugu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym,  
tj. górnej granicy określonej w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  

Wskaźnik udziaWu Wącznej kwoty przypadających do spWaty w danym roku budżetowym rat kre-
dytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany rok bu-
dżetowy dochodach nie przekroczy ustawową granicę 15% (art. 169 ust. 1 u.o.f.p.) i będzie 
wynosiW 8.29%. W latach następnych wskaźnik ten nie przekroczy granicy określonej w usta-
wie o finansach publicznych. 

Uwzględniając powyższe SkWad Orzekający /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu po-
stanawia jak w sentencji niniejszej uchwaWy. 

UchwaWa niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy  o finansach publicznych podlega ogWosze-
niu w trybie przewidzianym do opublikowania uchwaWy budżetowej.   

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych odwoWanie do peWnego skWadu Kolegium /egionalnej rzby 
Obrachunkowe we WrocWawiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 r. 
oraz o prawisłowości prognozy sługu  Gminy Barso 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarzą-
dzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
w sprawie powoWania przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
2006 r. oraz o prognozie dWugu  Gminy Bardo. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXrX 237 05 /ady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budże-
tu gminy Bardo na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
2 stycznia 2006 r. W wyniku jej analizy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                               9 388 651 zW 
2. wydatki budżetowe                                               9 545 335 zW 

w tym wydatki na obsWugę dWugu                              40 000 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)                               156 684 zW 
4. przychody ogóWem                                                    373 000 zW 

w tym:  kredyt i pożyczka                                        373 000 zW 
5. rozchody ogóWem                                                      216 316 zW 

w tym: spWata kredytów i pożyczek                        216 316 zW 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3198  – Poz. 550 i 551 

/ada Miejska uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 156 684 zW. Jako źródWa jego sfinansowania 
wskazano przychody pochodzące z pożyczki oraz kredytu. Planowany deficyt stanowi 1,67% 
dochodów budżetu gminy prognozowanych do osiągnięcia w 2006 r. i jego wielkość nie spo-
woduje przekroczenia dopuszczalnej granicy dWugu, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskazane źródWa pokrycia deficytu budże-
towego są zgodne z art. 168 ust. 2 tejże ustawy. 

Z przedWożonej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu Gminy Bardo na koniec 2006 r. z tytuWu 
zaciągniętych zobowiązań  w postaci  kredytów i pożyczek  wynosi 927 047 zW, co stanowi 
9,9% zaplanowanych w tym roku dochodów. SpWata zadWużenia nastąpi w latach 2007–2009  
i w każdym roku stosunek dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy 60%, tj. granicy 
określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

SpWata rat kredytów i pożyczek  wraz z odsetkami obciąża budżet na 2006 r. kwotą w wysoko-
ści 256 316 zW, co stanowi 2,7%  planowanych dochodów. W latach następnych objętych pro-
gnozą dWugu wskaźnik ten ksztaWtuje się w granicach od 5,7% do 0,9%, a zatem nie przekracza 
dopuszczalnego 15% poziomu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży  odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty
                                   sługu Gminy Dobroszyce 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok; 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXXVr-142 05 /ady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. 

 

Uzasasnienie 
 

UchwaWa nr XXXVr-142 05 /ady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2006 r. wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 4 stycz-
nia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3199  – Poz. 551 i 552 

Dochody budżetowe 15.988.893 zW 
Wydatki budżetowe 17.584.793 zW 

w tym: obsWuga dWugu 116.193 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2) 1.595.900 zW 
Przychody z tytuWu: pożyczki 908.000 zW 

emisji obligacji 1.500.000 zW 
/ozchody z tytuWu: spWaty kredytów i pożyczek 312.100 zW 

wykupu obligacji 500.000 zW 
Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 812.100 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwaWy budżetowej 
źródWem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, sta-
nowiących równowartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat 
kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, będą przychody z tytuWu zaciągnięcia dWugoter-
minowych pożyczek i emisji obligacji. Wymienione źródWo pokrycia planowanego deficytu jest 
zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W budżecie zaplanowano 
wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 116.193 zW (dziaW 757 rozdziaW 75702). Kwota spWat od-
setek od kredytów i pożyczek wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 11 do 
przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 3.408.000 zW, co stanowi 21,3% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2009 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów i pożyczek, odsetek oraz wykupu obligacji obciążających  
w 2006 roku budżet wynosi 928.293 zW, co stanowi 5,8% planowanych dochodów. Wskaź-
nik ten, zarówno w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% 
granicy określonej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 r. 
oraz o prawisłowości prognozy sługu Gminy Jelcz-Laskowice 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarzą-
dzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
w sprawie powoWania przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
2006 r. oraz o prognozie dWugu  Gminy Jelcz-Laskowice. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3200  – Poz. 552 i 553 

Uzasasnienie 
 
UchwaWa nr XLrV 268 05 /ady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2005 r.  
w sprawie budżetu miasta i gminy  na 2006 r. wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we 
WrocWawiu 9 stycznia 2006 r. W wyniku jej analizy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 
W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                               38 771 400 zW 
2. wydatki budżetowe                                               41 601 400 zW 

w tym wydatki na obsWugę dWugu                                348 400 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)                              2 830 000 zW 
4. przychody ogóWem                                                   3 750 000 zW 

w tym: – emisja obligacji                                          3 750 000 zW 
5. rozchody ogóWem                                                        920 000 zW 

w tym: – spWata kredytów i pożyczek                           920 000 zW 

/ada Miejska uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 2 830 000 zW. Jako źródWa jego sfinansowania 
wskazano przychody pochodzące z emisji obligacji. Planowany deficyt stanowi 7, 3% docho-
dów budżetu gminy prognozowanych do osiągnięcia w 2006 r. i jego wielkość nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnej granicy dWugu, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskazane źródWa pokrycia deficytu budżetowego 
są zgodne z art. 168 ust. 2 tejże ustawy. 

Z przedWożonej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu Gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2006 r. 
z tytuWu zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi  
7 720 000 zW, co stanowi 19,9% zaplanowanych w tym roku dochodów. SpWata zadWużenia na-
stąpi w latach 2007–2013  i w każdym roku stosunek dWugu do planowanych dochodów nie 
przekroczy 60%, tj. granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

SpWata rat kredytów i pożyczek  wraz z odsetkami obciąża budżet na 2006 r. kwotą w wysoko-
ści 1 268 400 zW, co stanowi 3,3%  planowanych dochodów. W latach następnych objętych 
prognozą dWugu wskaźnik ten ksztaWtuje się w granicach od 5,2% do 3,8%, a zatem nie prze-
kracza dopuszczalnego 15% poziomu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 r. 
oraz o prawisłowości prognozy sługu  Gminy Mietkyw 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarzą-
dzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
w sprawie powoWania przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
2006 r. oraz o prognozie dWugu  Gminy Mietków. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3201  – Poz. 553 i 554 

Uzasasnienie 
 

UchwaWa nr XXVrr 163 2005 /ady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie bu-
dżetu gminy na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu  
5 stycznia  2006 r. W wyniku jej analizy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                              7.246.786 zW 
2. wydatki budżetowe                                               8.147.786 zW 

w tym wydatki na obsWugę dWugu                                20.000 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)                              901.000 zW 
4. przychody ogóWem                                                1.000.000 zW 

w tym: – kredyt i pożyczka                                    1.000.000 zW 
5. rozchody ogóWem                                                       99.000 zW 

w tym: – spWata kredytów i pożyczek                          99.000 zW 

/ada Gminy uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 901.000 zW. Jako źródWo jego sfinansowania 
wskazano przychody pochodzące z pożyczki i kredytu. Planowany deficyt stanowi 12.4% do-
chodów budżetu gminy prognozowanych do osiągnięcia w 2006 r. Wskazane źródWa pokrycia 
deficytu budżetowego są zgodne z art. 168 ust. 2 tejże ustawy. 

Z przedWożonej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu Gminy na koniec 2006 r. z tytuWu za-
ciągniętych zobowiązań  w postaci  kredytów i pożyczek wynosi 1.400.000 zW, co stanowi 
19.3% zaplanowanych w tym roku dochodów. SpWata zadWużenia nastąpi w latach 2007– 
–2013 i w każdym roku stosunek dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy 60%,  
tj. granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

SpWata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami obciąża budżet na 2006 r. kwotą w wyso-
kości 119.000 zW, co stanowi 1.6%  planowanych dochodów. W latach następnych objętych 
prognozą dWugu wskaźnik ten ksztaWtuje się w granicach od 3.4% do 2.7%, a zatem nie prze-
kracza dopuszczalnego 15% poziomu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży  odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCA 
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UCHWAŁA SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 r. 
oraz o prawisłowości prognozy sługu  Gminy Wińsko 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) oraz zarzą-
dzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
w sprawie powoWania przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW:  

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
2006 r. oraz o prognozie dWugu  Gminy Wińsko. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3202  – Poz. 554 i 555 

Uzasasnienie 
 

UchwaWa nr XLr 245 05 /ady Gminy Wińsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gmi-
ny na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 6 stycznia 2006 r. 
W wyniku jej analizy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 
W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                               14 570 798 zW 
2. wydatki budżetowe                                               15 799 873 zW 

w tym wydatki na obsWugę dWugu                                140 000 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)                             1 229 075 zW 
4. przychody ogóWem                                                   1 483 469 zW 

w tym: – kredyt i pożyczka                                       1 483 469 zW 
5. rozchody ogóWem                                                        254 394 zW 

w tym: – spWata kredytów i pożyczek                           254 394zW 

/ada Gminy uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 1 229 075 zW. Jako źródWo jego sfinansowania 
wskazano przychody pochodzące z pożyczki i kredytu. Planowany deficyt stanowi 8, 43% do-
chodów budżetu gminy prognozowanych do osiągnięcia w 2006 r. i jego wielkość nie spowo-
duje przekroczenia dopuszczalnej granicy dWugu, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskazane źródWa pokrycia deficytu budżetowego 
są zgodne z art. 168 ust. 2 tejże ustawy. 

Z przedWożonej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu Gminy Wińsko na koniec 2006 r. z ty-
tuWu zaciągniętych zobowiązań  w postaci  kredytów i pożyczek  wynosi 2 271 577 zW, co sta-
nowi 15,6% zaplanowanych w tym roku dochodów. SpWata zadWużenia nastąpi w latach 2007–
–2012 i w każdym roku stosunek dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy 60%,  
tj. granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

SpWata rat kredytów i pożyczek  wraz z odsetkami obciąża budżet na 2006 r. kwotą w wysoko-
ści 394 394 zW, co stanowi 2,7% planowanych dochodów. W latach następnych objętych pro-
gnozą dWugu wskaźnik ten ksztaWtuje się w granicach od 4,6% do 0,54%, a zatem nie przekra-
cza dopuszczalnego 15% poziomu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCA 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu na 2006 r. 
oraz o prawisłowości prognozy sługu  Gminy Woływ 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt  2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz zarzą-
dzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 
w sprawie powoWania przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających 
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
wchodzących w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3203  – Poz. 555 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
2006 r. oraz o prognozie dWugu Gminy WoWów. 

 
Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XLrr 270 05 /ady Miejskiej w WoWowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budże-
tu Gminy na  2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu 9 stycznia  
2006 r. W wyniku jej analizy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                                               40 376 716 zW 
2. wydatki budżetowe                                               43 784 272 zW 

w tym wydatki na obsWugę dWugu                             1 019 000 zW 
3. deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2)                             3 407 556 zW 
4. przychody ogóWem                                                   7 698 000 zW 

w tym: – kredyt i pożyczka                                       3 798 000 zW 
– emisja obligacji                                          3 900 000 zW 

5. rozchody ogóWem                                                     4 290 444 zW 
w tym:  – spWata pożyczki                                            390 444 zW 

– wykup obligacji                                         3 900 000 zW 

/ada Miejska uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 3 407 556 zW. Jako źródWa jego sfinansowania 
wskazano przychody pochodzące z pożyczki i kredytu oraz z emisji obligacji komunalnych. Pla-
nowany deficyt stanowi 8,4% dochodów budżetu gminy prognozowanych do osiągnięcia  
w 2006 r. i jego wielkość nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej granicy dWugu, o której 
mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskazane 
źródWa pokrycia deficytu budżetowego są zgodne z art. 168 ust. 2 tejże ustawy. 

Z przedWożonej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu Gminy WoWów na koniec 2006 r. z tytu-
Wu zaciągniętych zobowiązań  w postaci  kredytów i pożyczek  oraz wyemitowanych obligacji 
wynosi 19 225 112 zW, co stanowi 47,6% zaplanowanych w tym roku dochodów. SpWata za-
dWużenia nastąpi w latach 2007–2018 i w każdym roku stosunek dWugu do planowanych docho-
dów nie przekroczy 60%, tj. granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych. 

SpWata  rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz zobo-
wiązania z tytuWu udzielonych poręczeń obciążają budżet na 2006 r. kwotą w wysokości  
5 274 844 zW, co stanowi 13,1%  planowanych dochodów. W latach następnych objętych pro-
gnozą dWugu wskaźnik ten ksztaWtuje się w granicach od 9,8% do 0,52%, a zatem nie przekra-
cza dopuszczalnego 15% poziomu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych. 

Opinia niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży  odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

P/ZEWODNrCZPCA 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 2 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 
                                sługu Miasta i Gminy Niemcza 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XLrr 211 05 /ady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2006. 

 

Uzasasnienie 
 

UchwaWa nr XLrr 211 05 /ady Miejskiej w  Niemczy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2006 wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we 
WrocWawiu 6 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 11.207.553 zW 
Wydatki budżetowe 11.655.074 zW 
w tym: obsWuga dWugu 42.000 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2) 447.521 zW 
Przychody z tytuWu kredytu  700.000 zW 
/ozchody  252.479 zW 

Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 252.479 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwaWy budżetowej źródWem finansowa-
nia wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równo-
wartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów i poży-
czek, będą przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu. Wymienione źródWo pokrycia planowane-
go deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W bu-
dżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 42.000 zW (dziaW 757 rozdziaW 
75702). Kwota spWat odsetek od kredytu wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik nr 7 
do przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą  w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 907.967 zW, co stanowi 8,1% zaplanowanych w tym roku dochodów bu-
dżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2009 i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów, pożyczek oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet 
wynosi 294.479 zW, co stanowi 2,6% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2006 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określo-
nej  w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3205  – Poz. 556 i 557 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 3 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu Gminy  
Niechlyw na 2006 rok 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420), SkWad Orzekający /e-
gionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
wynikającego z uchwaWy /ady Gminy w Niechlowie nr XXXrr 129 05 
z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Niechlów na 2006 rok 

 
 

Uzasasnienie 
 

W wyniku analizy przedWożonej do /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu uchwaWy /a-
dy Gminy w Niechlowie nr XXXrr 129 05 z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy 
Niechlów na 2006 rok, SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe   9.456.188zW 
2. wydatki budżetowe   9.531.388 zW 
3. deficyt budżetu  (poz. 1–poz. 2)        75.200 zW 
4. przychody ogóWem        75.200 zW 

z tego z tytuWu: 
– nadwyżki z lat ubiegWych         75.200 zW 

/ada Gminy uchwaliWa deficyt budżetu w kwocie 75.200  zW. Zgodnie z postanowieniami § 2 
pkt 1 uchwaWy budżetowej źródWem finansowania deficytu budżetu, będą przychody z tytuWu 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegWych w kwocie 75.200 zW. Wymienione źródWa pokrycia deficytu 
są zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  

UchwaWa niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwaWy budże-
towej. 

Od uchwaWy SkWadu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, sWuży odwoWanie do  Kolegium /egionalnej rzby Obra-
chunkowej we WrocWawiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

P/ZEWODNrCZPCZ 
SKŁADU O/ZEKAJPCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 3 lutego 2006 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania seficytu busżetu oraz o prawi-
słowości załączonej so uchwały busżetowej na rok 2006 prognozy kwoty 
                                     sługu Miasta Pieszyce 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4 2003 Prezesa /egionalnej rzby Ob-
rachunkowej we WrocWawiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powoWania 
przewodniczących i czWonków SkWadów Orzekających w sprawach dotyczą-
cych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skWad Województwa Dolnośląskiego, SkWad Orzekający /egionalnej rzby 
Obrachunkowej we WrocWawiu postanowiW: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2006 rok, 
2) prognozie ksztaWtowania się kwoty dWugu publicznego zaWączonej do 

uchwaWy nr XXX 193 2005 /ady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grud-
nia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2006 rok. 

 

Uzasasnienie 

 
UchwaWa nr XXX 193 2005 /ady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 roku w spra-
wie budżetu Gminy Pieszyce na 2006 rok wpWynęWa do /egionalnej rzby Obrachunkowej we 
WrocWawiu 10 stycznia 2006 roku. 
Na podstawie przedWożonej uchwaWy SkWad Orzekający stwierdziW, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe 13.132.774 zW 
Wydatki budżetowe 14.415.912 zW 
w tym: obsWuga dWugu 70.000 zW 
Deficyt budżetu (poz. 1–poz. 2) 1.283.138 zW 
Przychody z tytuWu kredytu  2.000.000 zW 
/ozchody 716.862 zW 

Z planowanych w 2006 roku dochodów kwotę 716.862 zW przeznacza się na spWatę rat kre-
dytów i pożyczek. Zgodnie z postanowieniami § 4 uchwaWy budżetowej źródWem finansowa-
nia wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, stanowiących równo-
wartość planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytuWu spWat rat kredytów, będą 
przychody z tytuWu zaciągnięcia kredytu dWugoterminowego. Wymienione źródWo pokrycia pla-
nowanego deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. W bu-
dżecie zaplanowano wydatki na obsWugę dWugu w kwocie 70.000 zW (dziaW 757 rozdziaW 
75702). Kwota spWat odsetek od kredytów wykazana w prognozie kwoty dWugu (zaWącznik  
nr 10 do przedmiotowej uchwaWy) jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w budżecie. 

2. Do uchwaWy budżetowej zaWączono prognozę kwoty dWugu na koniec 2006 roku i lata następ-
ne oraz jego spWaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że Wączna kwota dWugu na koniec 
2006 roku wynosi 4.141.116 zW, co stanowi 31,5% zaplanowanych w tym roku dochodów 
budżetowych. SpWata zadWużenia przewidywana jest w latach 2007–2013  i w każdym roku 
udziaW kwoty dWugu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 170 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  tj. 60%. 
Łączna kwota spWat kredytów  oraz odsetek obciążających w 2006 roku budżet wynosi 
786.862 zW, co stanowi 5,9% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2006 ro-
ku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej  
w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwaWa podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 35 –  3207  – Poz. 558 i 559 

Od niniejszej uchwaWy przysWuguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obra-
chunkowych odwoWanie do Kolegium /egionalnej rzby Obrachunkowej we WrocWawiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwaWy. 
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POROZUMIENIE  

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie przekazania i przejęcia w zarząs oscinka srogi powiatowej 
nr 2910D w granicach asministracyjnych miasta Świsnica 

zawarte pomiędzy: 
Gminą Miasto Świdnica reprezentowaną przez 
Pana Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnicy 
a 
Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świdnickie-
go, w imieniu którego dziaWają: 
1. Pan Jacek Wajs – Starosta Powiatu Świdnickiego 
2. Pan Zygmunt Worsa – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego 

 Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), art. 8 
ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z: 
– uchwaWą nr XLVr 449 05 /ady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 

2005 r. w sprawie wyrażenia zgody przez /adę Miejska w Świdnicy na 
przejęcie przez Gminę Miasto Świdnica zadań z zakresu wWaściwości Po-
wiatu Świdnickiego dotyczących zarządzania drogą powiatową nr 2910D 
w granicach administracyjnych miasta (ulica Śląska) w 2006 roku 

– uchwaWą nr XXXV 410 2005 /ady Powiatu w Świdnicy z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie wyrażenia zgody przez /adę Powiatu w Świdnicy na 
zawarcie z Gminą Miasto Świdnica porozumienia w sprawie przekazania i 
przejęcia w zarząd drogi powiatowej nr 2910D (ulicy Śląskiej)w granicach 
administracyjnych miasta Świdnica  

strony zgodnie postanawiają: 
 

§ 1 

Zarząd Powiatu Świdnickiego przekazuje, a Gmina Miasto Świdnica przejmuje z dniem 1 stycznia 
2006 roku peWnienie funkcji zarządcy drogi powiatowej nr 2910D (ulicy Śląskiej) w granicach ad-
ministracyjnych miasta Świdnica. 

§ 2 

Zakres rzeczowy przekazanych zadań obejmuje: 
1. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń za-

bezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 
2. Wykonywanie robót interwencyjnych związanych z drogą. 
3. PrzeciwdziaWanie niszczeniu drogi przez ich użytkowników. 
4. Nasadzanie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie dro-

gowym. 
5. Wydawanie zezwoleń i pobieranie opWat za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczanie w pasie 

drogowym reklam i urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym. 

§ 3 

1. Zadania wyszczególnione w § 2 realizowane będą przez Gminę Miasto Świdnica nieodpWatnie. 
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2. Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy wykona renowację przyczóWków i belek podporęczo-
wych obiektu mostowego nad potokiem Witoszówka zlokalizowanym w ciągu drogi powiato-
wej nr 2910D (ulicy Śląskiej) w Świdnicy w terminie do końca r póWrocza 2006 roku. 

§ 4 

Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 5, stanowią dochody Gminy Miasto Świdnica. 

§ 5 

Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku. 

§ 6 

Wszelkie sprawy wynikWe z zakresu powierzonych zadań rozstrzyga wWaściwy rzeczowo i miej-
scowo sąd powszechny. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  
2006 r. i podlega ogWoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 

 
 

Za Zarząd 
Powiatu w Świdnicy 

 

Prezydent Miasta Świdnica 
 
 

P/EZZDENT MrASTA  
 

WOJCIECH MURDZEK 

STA/OSTA 
 

JACEK WAJS 

WrCESTA/OSTA 
 

ZYGMUNT WORSA 
 

 
 
 
 
 

560 

ZARZĄDZENIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w somach 
pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy spoWecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Starosta Zgorzelecki 
zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy spoWecznej na terenie 
powiatu zgorzeleckiego w 2006r. w wysokości: 
1) 2.016,46 zW dla Domu Pomocy SpoWecznej „Ostoja” w Zgorzelcu; 
2) 1.931,86 zW dla Domu Pomocy SpoWecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu; 
3) 1.970,03 zW dla Domu Pomocy SpoWecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogWoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
 
 

STA/OSTA 
 

ANDRZEJ TYC 
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SPRAWOZDANIE STAROSTY OŁAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2005 ROK 

 Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym przedkWadam sprawozdanie z dziaWalności Komisji za 
2005 r. 

 
 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 2005r. Starosty OWawskiego 
z dnia 25 stycznia 2005r. dziaWaWa w nowym skWadzie osobowym, tj. : 

1. Maria Bożena POLAKOWSKA – Starosta OWawski – przewodniczący Komisji 
2. Jerzy PAŹDZrE/NrK – radny /ady Powiatu w OWawie 
3. Jacek PrLAWA – radny /ady Powiatu w OWawie 
4. Marek CHMrEL– Komendanta Powiatowa Policji w OWawie  
5. Wojciech SKrBrŃSKr – Komenda Powiatowa Policji w OWawie  
6. StanisWaw BrAŁOWPS – Powiatowy Urząd Pracy w OWawie 
7. Andrzej GWÓŹDŻ– Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 
8. Maria WOLFrNGE/-PLrSZKA – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
9. Grzegorz CrSZEWSKr – Powiatowy rnspektorat Weterynarii 

10. Jacenty SOBOTKA – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
11. Jerzy HAD/ZŚ – Urząd Miasta OWawa 
12. Henryk PrEŃKOWSKr – Prokurator Prokuratury /ejonowej w OWawie. 

Z powodu  odejścia na emeryturę Pana Jacentego SOBOTKA, zgodnie z Zarządzeniem Nr 
51 2005. Starosty OWawskiego z dnia 2 listopada 2005r, powoWanym do skWadu komisji zostaW 
Pan Jerzy ŁABOWSKr – Komendant Powiatowy PSP w OWawie. 

Komisja dziaWaWa na posiedzeniach, raz na kwartaW w oparciu o opracowany plan pracy na rok 
2005 oraz o doraźne sprawy wynikWe w trakcie roku. 

Jednym z gWównych zadań Komisji byWa realizacja „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli Powiatu OWawskiego”. Oprócz zaplanowa-
nych dziaWań, Komisja żywo reagowaWa i podejmowaWa dziaWania doraźne w celu eliminowania 
zagrożeń występujących na terenie Powiatu OWawskiego. Ściśle wspóWpracowaWa z Powiatowym 
ZespoWem /eagowania Kryzysowego oraz administracją zespoloną dziaWającą na terenie powiatu. 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r. Komisja zaopiniowaWa pozytywnie nowy 
projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bez-
pieczeństwa Obywateli Powiatu OWawskiego na lata 2005-2007”. W dalszej części Pani Staro-
sta przedstawiWa sprawozdanie z dziaWalności komisji za 2004 rok oraz dokonaWa podsumowania 
3-letniej pracy komisji. OceniWa bardzo dobrze pracę komisji. StwierdziWa, że poziom bezpieczeń-
stwa obywateli w Powiecie OWawskim ksztaWtuje się na wysokim poziomie i w województwie 
dolnośląskim zajmuje punktowane miejsce. Na koniec serdecznie wszystkim podziękowaWa  
i wręczyWa listy gratulacyjne. 

Drugie posiedzenie Komisji, odbyWo się w dniu 10.02.2005r. Pani Starosta zapoznaWa Komisję  
z Zarządzeniem Nr6 2005 Starosty OWawskiego z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie skWadu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz z zadaniami komisji wynikającymi z art. 38a Ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym. Każdy czWonek komisji otrzymaW zarządze-
nie i zadania w formie pisemnej. W dalszej części Pani Starosta przedstawiWa propozycję planu 
pracy Komisji na 2005r. Po dyskusji i przyjęciu merytorycznych oraz plastycznych uwag przyję-
to jednogWośnie „Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2005r.” W ostatnim punkcie 
posiedzenia Pani Starosta zapoznaWa Komisję z zadaniami wynikającymi z realizacji „Powiatowe-
go Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywa-
teli w roku 2005". Wszyscy czWonkowie Komisji otrzymali w formie pisemnej ww. „Program". 

Kolejne posiedzenie Komisji odbyWo się w dniu 8.06.2005r., poświęcone byWo gWównie ocenie 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Swoją ocenę kolejno referowali przedstawiciele 
policji, straży pożarnej, sanepidu, weterynarii oraz nadzoru budowlanego. GWównym mankamen-
tem w pionie weterynarii jest niska świadomość rolników w zakresie obrotu zwierzętami. Skup 
zwierząt stacjonarny jest już prawie zaWatwiony i przebiega zgodnie z normami unijnymi,  
natomiast jest źle z skupem obwoźnym. Przepisy prawne w tym zakresie są jeszcze niedopa-
sowane. Ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zagadnieniu musi być zwiększony 
nadzór. 
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Zgodnie z oceną policji stan bezpieczeństwa nie budzi niepokoju. Najliczniejszymi przestęp-
stwami są nadal przestępstwa kryminalne. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym nadal się nie 
poprawiWo i ma tendencję wzrostową. Obciążenie policjantów interwencjami ciągle rośnie i przy 
zachowaniu staWej ilości etatów może zostać obniżony stan bezpieczeństwa obywateli. Można 
stwierdzić, że nie odczuwamy zalewu narkomanią. Narkomania nie narasta, a w prokuraturze 
jest tylko kilkanaście spraw. 

W ocenie straży pożarnej, posiadany potencjaW siW i środków do likwidacji skutków zagrożeń 
ppoż., zabezpiecza dziaWania na poziomie średnim. Najbardziej zagrożone są wieżowce, ponie-
waż poważnym zagrożeniem jest ewakuacja ludzi z wyższych pięter, gdyż na wyposażeniu KP 
PSP brakuje dWugiej drabiny. Na wyposażeniu  jest tylko podnośnik, który sięga do czwartego 
piętra. Duży problem może wystąpić również z prowadzeniem akcji w budynkach użyteczności 
publicznej, takich jak szpital czy szkoWy. Nowym problemem, zwiększającym zagrożenie ppoż. 
jest budowa nowych zakWadów przemysWowych, szczególnie w Jelczu-Laskowicach i OWawie. 
Dlatego, priorytetem jest zakup jednego samochodu specjalistycznego do J/G Jelcz-Laskowice.  

WedWug oceny sanepidu stan zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego jest na poziomie za-
dawalającym. Nadzór nad szczepieniami jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o żywność, nie ma pro-
blemu z zatruciami. W szkoWach są uchybienia w stanie sanitarno-higienicznym. Duży niepokój 
budzi stan techniczny węzWów sanitarnych. rnnym zagrożeniem jest kąpielisko w Jelczu- 
-Laskowicach, ponieważ obiekt ten nie zostaW zgWoszony jako kąpielisko i nie podlega badaniom 
wody przez sanepid.  

W Powiecie OWawskim, zgodnie ze stwierdzeniem Powiatowego rnspektora Nadzoru Budowla-
nego nie występują budowle, które zagrożone są katastrofą budowlaną. Największy problem ja-
ki występuje to utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym starych budynków, których 
wWaścicielami są starsze samotne osoby,  dysponujące tylko skromną emeryturą lub rentą.  

W dalszej części spotkania Pani Starosta przedstawiWa realizację programu „Bezpieczeństwa”  
w pierwszym póWroczu 2005r. W tym czasie odbyWy się dwie edycje „Narkotykom Stop”. Pierw-
sza edycja odbyWa się pod hasWem „Narkotykom Stop poprzez sport". W rywalizacji sportowej 
wzięWy udziaW drużyny uczniów i nauczycieli szkóW ponadgimnazjalnych, policji, straży pożarnej, 
starostwa i radnych powiatu. Ponadto w szkoWach przeprowadzono spotkania, prelekcje z rodzi-
cami i uczniami. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dziaWającej na terenie po-
wiatu oWawskiego oraz Terenowej Stacji Sanit.-Epid., zorganizowali punkty informacyjne, na któ-
rych można byWo otrzymać pomoc fachową. Bardzo interesująca byWa również konferencja zor-
ganizowana przez osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień z KWP, skierowana do wycho-
wawców i nauczycieli. 

HasWo drugiej edycji brzmiaWo: „Narkotykom Stop przez muzykę" W ramach tej edycji zostaWa za-
prezentowana uzdolniona artystycznie mWodzież naszego powiatu, która może być wzorem dla 
innych. Pokazano, że dzięki zainteresowaniom można znaleźć swój cel życiowy, pasję i dobrze 
spędzić czas. W ramach programu uruchomiono punkt informacyjny, w którym rodzice i dzieci 
mogli uzyskać informacje o uzależnieniu, przedstawiane przez fachowców. 

Pani Starosta zapoznaWa również Komisję z problemami organizowania imprez masowych na te-
renie naszego Powiatu. StwierdziWa, że w tej dziedzinie trzeba skrupulatnie przestrzegać ustawy. 
Dotyczy to gWównie organizatorów oraz burmistrzów i wójtów. W dalszej kolejności omówiWa 
przebieg nawaWnicy z dnia 30 maja 2005 r. oraz przedstawiWa gWówne wnioski z posiedzenia Wo-
jewódzkiego Sztabu Kryzysowego jaki odbyW się w dniu 7 czerwca 2005 r. 

Następne posiedzenie Komisji, odbyWo się 26 września 2005 r. Na tym posiedzeniu czWonkowie 
komisji zapoznali się z: 
– rnformacją o zagrożeniach z zakresu  zabezpieczenia weterynaryjnego w powiecie oWawskim; 
– Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu oWawskiego; 
– rnformacją z  realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczeństwa; 
– Zasadami funkcjonowania telefonu alarmowego Nr 112 w powiecie oWawskim. 

Na chwilę obecną na terenie powiatu oWawskiego nie występuje większe zagrożenie w zakresie 
zabezpieczenia weterynaryjnego. Obecnie prowadzone są dziaWania prewencyjne przeciw ptasiej 
grypie. 

W stanie bezpieczeństwa sanitarnego również nie występują zjawiska negatywne, które mogWy-
by zagrażać ludziom. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej są opracowane procedu-
ry dziaWania na poszczególne grypy i osiągnięty zostaW stan gotowości do walki z grypą. Nie no-
towane są wzrosty liczby zachorowań. Obecnie problemem jest glistnica wśród dzieci i star-
szych – prawdopodobnie od psów.  
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Program „Bezpieczeństwa” realizowany jest na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Podsumo-
wanie z realizacji programu za 2005r odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. W dalszej części 
spotkania Komendant Powiatowy PSP zapoznaW czWonków Komisji z zasadami funkcjonowania 
telefonu alarmowego ”112” w Powiecie OWawskim. StwierdziW, że ww. telefon funkcjonuje 
obecnie jako system doraźny zgodnie z zaleceniem MSW. 

Czwarte i zarazem ostatnie posiedzenie Komisji odbyWo się 5 grudnia 2005 r. CzWonkowie Komi-
sji zapoznali się z projektem budżetu powiatu oWawskiego na rok 2006 w zakresie planowanych 
wydatków na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Po 
analizie przedstawionego projektu budżetu powiatu i zgWoszeniu zmian w jednej pozycji, Komisja 
pozytywnie zaopiniowaWa projekt  w części dotyczącej zadań związanych z porządkiem publicz-
nym i bezpieczeństwem obywateli realizowanych przez powiat. Zgodnie z przyjętym porządkiem 
posiedzenia Komisja wysWuchaWa sprawozdanie z realizacji powiatowego  programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w roku 2005 r., które 
przedstawiW inspektor CHMrEL z KPP. DziaWania realizowano poprzez programy kierunkowe ma-
jące na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ramach „Programu Zapobiegania Przestęp-
czości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu OWawskiego na lata 
2005–07”, które w zasadniczej części zgodne byWy z przyjętym harmonogramem, poza jednym 
wyjątkiem - Xr edycję konkursu „Prewencja, ale inaczej” przeprowadzono w czerwcu, czyli 
wcześniej niż to ujęto w harmonogramie (wrzesień). Komisja przedstawione „Sprawozdanie  
z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli w roku 2005 r.” przyjęWa jednogWośnie bez zastrzeżeń. 

W ramach innych spraw na wniosek Szefa PZ/K, Komisja ustosunkowaWa się do problemu zWego 
stanu dróg, zarówno powiatowych i wojewódzkich związanych gWównie z oblodzeniem w okre-
sie rozpoczynającej się zimy. W ramach dyskusji na ten temat, stwierdzono, że gWównym powo-
dem zWego stanu dróg jest brak odpowiedniej ilości środków finansowych do przeciwdziaWania 
zagrożeniu. Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu, Komisja tym tematem zajmie się bardziej 
szczegóWowo.  

/easumując należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdaw-
czym realizowaWa ustawowe zadania. /ealizacja tych zadań jak również wykonywanie zadań 
zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli  dla Powiatu OWawskiego na lata 2005–2007” przyczyniWy się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu.  

Komisja oprócz tych  dziaWań uczestniczyWa w organizowaniu powiatowych ćwiczeń siW i środ-
ków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz zawodów sportowo-pożarniczych ochotni-
czych straży pożarnych. 

Przed Komisją jak również powiatowymi sWużbami, inspekcjami i strażami stoją kolejne zadania 
mające na celu spowodowanie wzrostu aktywności obywateli w zakresie zwiększenia bezpie-
czeństwa wWasnego i ograniczenia przestępczości. 

 
STA/OSTA 

 
MARIA BOŻENA POLAKOWSKA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegWych oraz zaWączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocWawiu, 50-951 WrocWaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71 340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocWawiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75 764-72-99, 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocWawiu Delegatura w WaWbrzychu, 58-300 WaWbrzych, ul. SWowackiego 23a–24, tel. 0-74 849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesWanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocWawiu – ZakWadzie ObsWugi Urzędu,  

55-951 WrocWaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71 340-62-02. 

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

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

http:  www.duw.pl  dzienn.htm 

 

Wysawca: Wojewoda Dolnośląski 

Resakcja: WydziaW Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

/edakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 WrocWaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21 

Skłas, sruk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocWawiu – ZakWad ObsWugi Urzędu, 50-951 WrocWaw, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02 

TWoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocWawiu – ZakWadzie ObsWugi Urzędu 

50-951 WrocWaw, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakWad 59 egz.                                             PL rSSN 0239-8362                       Cena 33,76 zł (w tym 7% VAT) 
 


