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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/167/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                 zla miejscowości Kuropatnik 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/16/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 12 uchwały nr XV/167/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 41, poz. 776 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Kuropatnik, który otrzymuje przmie-
nie: 

„§ 12.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4152  – Poz. 715 i 716 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/160/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                  zla miejscowości Gęsiniec 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/17/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 12 uchwały nr XV/160/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 23, poz. 416 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Gęsiniec, który otrzymuje przmienie: 
„§ 12.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/163/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                 zla miejscowości Gościęcice 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/18/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4153  – Poz. 716 i 717 

§ 1 

Dokonać zmiany § 12 uchwały nr XV/163/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 28, poz. 483 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Gościęcice, który otrzymuje przmie-
nie: 

„§ 12.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/2003 z znia 20 listopaza 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                         „Strzelin – Gęsiniec – Osiezle Parkowe” 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/19/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 11 uchwały nr XIII/138/2003  
z dnia 20 listopada 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnoślą-
skiego Nr 13, poz. 245 z 2004 r.2 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Strzelin – Gęsiniec – Osiedle Parkowe”, 
który otrzymuje przmienie: 
„§ 11.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/169/2003 z znia 18 listopaza 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                      „Strzelin – Przezłużenie Ulicy Staromiejskiej” 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/20/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 11 uchwały nr XV/169/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 23, poz. 417 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Strzelin – Przedłużenie  licy Staromiejskiej”, który 
otrzymuje przmienie: 
„§ 11.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/2003 z znia 26 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                         wsi Biały Kościół 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/21/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4155  – Poz. 719 i 720 

§ 1 

Dokonać zmiany § 25 uchwały nr IX/87/2003 z dnia 
26 czerwca 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 194, poz. 2759 z 2003 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Biały Kościół, który otrzymuje przmienie: 
„§ 25.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                  zla miejscowości Gębczyce 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/22/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4156  – Poz. 720 i 721 

§ 1 

Dokonać zmiany § 29 uchwały nr XV/176/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 23, poz. 418 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Gępczyce, który otrzymuje przmie-
nie: 
„§ 29.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/88/2003 z znia 26 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                             wsi Dębniki 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/23/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 20 uchwały nr IX/889/2003 z dnia 
26 czerwca 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 184, poz. 2679 z 2003 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Dępniki, który otrzymuje przmienie: 
„§ 20.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4157  – Poz. 722 i 723 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/89/2003 z znia 26 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                                            wsi Nowolesie 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/24/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 26 uchwały nr IX/89/2003 z dnia 
26 czerwca 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 184, poz. 2680 z 2003 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowolesie, który otrzymuje przmienie: 
„§ 26.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/278/2004 z znia 30 cruznia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pławna – jeznostka 
                                      urbanistyczna „A” i „B” 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/25/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4158  – Poz. 723 i 724 

§ 1 

Dokonać zmiany § 12 uchwały nr XXXII/278/2004  
z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskie-
go Nr 31, poz. 722 z 2005 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pław-
na – jednostka urpanistyczna „A” i „B”, który otrzy-
muje przmienie: 
„§ 12.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/170/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                         zla miejscowości Szczawin, cm. Strzelin 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/26/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 39 uchwały nr XV/170/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 41, poz. 777 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Szczawin, gm. Strzelin, który otrzy-
muje przmienie: 
„§ 39.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STROELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/171/2003 z znia 18 cruznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscoweco planu zacospozarowania przestrzenneco
                      zla części miejscowości Strzeców, cm. Strzelin 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-17/27/06 z dnia 20 lutego 
2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w całości2. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.2, w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  . 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonać zmiany § 24 uchwały nr XV/171/2003 z dnia 
18 grudnia 2003 r. (Dz.  rz. Woj. Dolnośląskiego  
Nr 41, poz. 778 z 2004 r.2 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Strzegów, gm. Strzelin, który 
otrzymuje przmienie: 
„§ 24.  stala się 5% stawki procentowej w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości opjętych niniej-
szym planem, służące naliczania jednorazowej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zpycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu stały się opowiązujące.” 
Pozostała treść uchwały pozostaje pez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIkEPRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie Reculaminu określająceco wysokość oraz szczecółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zozatków: motywacyjneco, funkcyjneco i za 
warunki pracy oraz niektórych skłazników wynacrazzania, a także wysokość 
oraz szczecółowe zasazy przyznawania i wypłacania zozatku mieszka-
                                                 nioweco 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  . 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami2, art. 30 ust. 6 i art. 
54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z później-
szymi zmianami2 oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812 Rada Miejska 
w Radkowie uchwala: 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4160  – Poz. 726 

Reculamin 
określający wysokość oraz szczecółowe warunki przyznawania nauczycielom zozatków: motywacyjneco,  

funkcyjneco i za warunki pracy oraz niektóre inne skłazniki wynacrazzania, a także wysokość oraz  
szczecółowe zasazy przyznawania i wypłacania zozatku mieszkanioweco 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienie ocólne 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa pez pliż-
szego określenia o: 
12 Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz.   z 2003 r.  
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami2, 

22 rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22,  
poz. 1812, 

32 szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przed-
szkole, gimnazjum lup zespół szkół, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Radków, 

42 dyrektorze lup wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lup wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 3, 

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

62 klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lup grupę, 

72 uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

82 tygodniowym opowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć przepisy art. 42  
ust. 3 Karty Nauczyciela 

R o z d z i a ł  II 

Wynacrozzenia i świazczenia pracownicze nauczycieli 

§ 2 

1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z: 
12 wynagrodzenia zasadniczego 
22 dodatków: 
a2 za wysługę lat, 
p2 motywacyjnego, 
c2 funkcyjnego, 
d2 za warunki pracy, 

32 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw, 

42 dodatkowe wynagrodzenia za prace w porze 
nocnej, 

52 nagród: 
a2 ze specjalnego funduszu nagród (nagroda 
Burmistrza, nagroda Dyrektora2, 

p2 jupileuszowych. 
62 innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la uzależniona jest od stopnia awansu zawodowe-
go, posiadanych kwalifikacji oraz zajęć opowiązko-
wych. 

2. Tapelę zaszeregowania oraz minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, w tym 
dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, określa rozporządzenie. 

3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zatrudnio-
nego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się pro-
porcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć. 

§ 4 

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczy-
cielom: 
12 dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej, 

22 nagród jupileuszowych, 
32 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
42 zasiłku na zagospodarowanie, 
52 odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
62 odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lup rentę, 
określają odpowiednie przepisy Karta Nauczyciela oraz 
przepisy rozporządzenia. 

§ 5 

Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przy-
znawania: 
12 dodatków: 
a2 za wysługę, 
p2 funkcyjnego, 
c2 motywacyjnego, 
d2 za warunki pracy, 

22 szczegółowy sposóp opliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nych zastępstw, 

32 wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy  

określa niniejszy Regulamin. 

R o z d z i a ł  III 

Dozatek za wysłucę 

§ 6 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w 
wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 
ustawy – Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na 
warunkach określonych w § 7 niniejszego regulaminu. 

§ 7 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
a2 począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel napył prawo do dodatku lup 
wyższej stawki dodatku, jeżeli napycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca; 
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p2 za dany miesiąc, jeżeli napycie prawa do dodat-
ku lup wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chypa że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieopecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choropy 
pądź konieczności osopistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lup chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lup zasi-
łek z upezpieczenia społecznego. 

3. Potwierdzenie napycia prawa do dodatku za wysłu-
gę oraz wysokość tego dodatku określa: 
a2 nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
p2 dyrektorowi – Burmistrz. 

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 1 i ust. 42. 

R o z d z i a ł  IV 

Dozatek funkcyjny 

§ 8 

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są 
nauczyciele, którym powierzono: 
12 stanowisko dyrektora lup wicedyrektora szkoły 
alpo inne stanowisko kierownicze przewidziane 
w statucie szkoły, 

22 wychowawstwo klasy (oddziału2, 
32 sprawowania funkcji: 
a2 opiekuna stażu, 
p2 doradcy metodycznego lup nauczyciela – 
konsultanta. 

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa 
tapela nr 1 dodatków funkcyjnych 

Tapela nr 1 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Miesięcznie 
złotych 

1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół2 każ-
dego typu, liczącego: 
– do 8 oddziałów 
– od 9 do 16 oddziałów 
– 17 i więcej oddziałów 
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół2 

 
 

350–750 zł 
450–850 zł 
550–1000 zł 
250–600 zł 

2. Dyrektor przedszkola czynnego po-
nad 5 godzin dziennie, liczącego: 
– do 6 oddziałów 
– 7 oddziałów i więcej 
Wicedyrektor 

 
 

300–700 zł 
400–900 zł 
200–500 zł 

 
3. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3, 
dodatki funkcyjne przysługują w następujących wy-
sokościach: 
12 za pełnienie funkcji opiekuna stażu w wysokości 
– do 4% 

22 za wychowawstwo klasy (oddziału2 w wysoko-
ści – do 4% 

32 za powierzenie funkcji doradcy metodycznego 
lup nauczyciela-konsultanta – w wysokości do 
6% –  

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 
(średnie wynagrodzenie stażysty stanowi co naj-
mniej 82% kwoty pazowej określanej dla pracow-
ników państwowej sfery pudżetowej na podstawie 
art. 5 pkt 1 litr. A i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń państwowej sferze pudżetowej oraz zmia-
nie niektórych ustaw (Dz.  . z 1999 r. Nr 110, 
poz. 1255 z późniejszymi zmianami, ustalonej co-
rocznie w ustawie pudżetowej2. 

4. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznaje na 
okres 1 roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy 
Radków, kierując się następującymi kryteriami: 
12 wielkością szkoły, 
22 warunkami organizacyjnymi, 
32 złożonością zadań wynikających z funkcji kie-
rowniczej, 

42 liczpą stanowisk kierowniczych w szkole, 
52 wynikami pracy szkoły. 

5. Dodatki wymienione w ust. 2 i 3, przysługują na-
uczycielom, którym powierzono opowiązki na okres 
nie krótszy niż 1 miesiąc. Prawo do dodatku po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie opo-
wiązków, a jeżeli powierzenie opowiązków nastąpi-
ło pierwszego dnia miesiąca – to od tego dnia  
i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującym 
po miesiącu ustania pełnienia tych opowiązków, a 
jeżeli ustanie tych opowiązków nastąpiło z pierw-
szym dniem miesiąca, to od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 52. 

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
opecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów 
opowiązków, do których jest przypisany ten doda-
tek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia opowiązków na-
stąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 6 we 
fragmencie: „oraz od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nauczyciel za-
przestał pełnienia z innych powodów opowiązków, 
do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia opowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia”2. 

7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
trzech miesiącach zastępstwa. 

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 82. 
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R o z d z i a ł  V 

Dozatek motywacyjny 

§ 9 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
12 uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a2 uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, doprych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzonych wyni-
kami klasyfikacji lup promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów lup sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach i in-
nych działaniach dydaktycznych sprzyjają-
cych rozwojowi intelektualnemu uczniów, 

p2 stosowanie różnorodnych metod nauczania 
oraz porównywanie efektywności stosowa-
nych metod, 

c2 prowadzenie lekcji otwartych w ramach 
prac zespołu przedmiotowego lup z własnej 
inicjatywy, 

d2 umiejętne rozwiązywanie proplemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

e2 pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzepujących 
szczególnej opieki, 

f2 prowadzenie działalności mających na celu 
zapopieganie i zwalczanie przejawów pato-
logii społecznej, 

22 jakość świadczonej pracy nauczyciela, w tym 
związanej z powierzonym stanowiskiem kie-
rowniczym, dodatkowym zadaniem lup zaję-
ciem, a w szczególności: 
a2 systematyczne i efektywne przygotowanie 
do przydzielonych opowiązków, 

p2 podnoszenie umiejętności zawodowych – 
udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz 
różnorodnych formach doskonalenia zawo-
dowego, 

c2 opracowywanie puplikacji naukowych zwią-
zanych z warsztatem pracy, 

d2 dpałość o mienie szkoły i poszerzanie pazy 
dydaktycznej, 

e2 prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

f2 rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służpowych, 

g2 przestrzeganie dyscypliny pracy, 
32 posiadanie co najmniej doprej oceny pracy lup 
pozytywnej oceny doropku zawodowego, 

42 zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności za: 
a2 udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

p2 udział w komisjach przedmiotowych, olim-
piadach, zawodach sportowych i innych, 

c2 opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lup innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły, 

d2 prowadzenie lekcji otwartych oraz przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, 

e2 aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
dyrektorowi szkoły, poza wymienionym w ust. 2 
jest spełnienie następujących kryteriów: 
a2 tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, 
sprzęt, organizowanie działalności administra-
cyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, za-
pewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem od-
powiednich warunków php i ppoż., 

p2 sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: 
realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczyciela, opieka nad nauczycielami rozpo-
czynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do 
innowacji i eksperymentów, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego, realizacji zadań  
i wniosków organu nadzoru pedagogicznego, 

c2 prawidłowy dopór kadry oparty na wykwalifi-
kowanych nauczycielach, 

d2 prawidłowe planowanie i dysponowanie przy-
znanymi środkami finansowymi, 

e2 pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym 
umiejętności menedżerskie, pozyskiwanie 
sponsorów, współdziałanie z rodzicami i śro-
dowiskiem lokalnym, 

f2 współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych wycho-
wawczych oraz realizacji zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego. 

3. Wysokość środków finansowych na dodatek mo-
tywacyjny w skali roku określa uchwała pudżeto-
wa nie mniej niż 1% kwoty planowanej na wyna-
grodzenia zasadnicze nauczycieli, z tym że: 
12 80% środków funduszu przeznacza się na fun-
dusz motywacyjny dla nauczycieli, 

22 20% środków funduszu przeznacza się na fun-
dusz motywacyjny dla dyrektorów do dyspo-
zycji Burmistrza. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora 
nie może pyć niższy niż 3% wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela. 

5. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się w formie pisemnej. 

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy  
i nie podlega odwołaniu. 

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

8. Dyrektor, który otrzymał karę porządkową prze-
widzianą przepisami Kodeksu Pracy lup karę dys-
cyplinarną przewidzianą ustawą – Karta Nauczy-
ciela, nie ma prawa do dodatku motywacyjnego 
przez okres co najmniej pół roku, licząc od daty 
udzielenia kary. 

9. Z wnioskiem o przyznanie, pądź pozpawienie do-
datku motywacyjnego dla dyrektora występuje do 
Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie Z-ca Bur-
mistrza. 
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10. Decyzje o przyznaniu, pądź pozpawieniu prawa do 
dodatku motywacyjnego, z powodów o których 
mowa w pkt 9 podejmuje Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Radków. 

11. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

12. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Radków. 

13. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za miesiąc, 
w którym nastąpiła nieusprawiedliwiona nieopec-
ność w pracy oraz w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia i w czasie stanu nieczynnego. Je-
żeli urlop dla poratowania zdrowia lup stanu nie-
czynnego zaczyna się nie od pierwszego dnia 
miesiąca i kończy się nie ostatniego dnia miesiąca 
to wysokość tego dodatku naliczana jest propor-
cjonalnie do przepracowanych dni w danym mie-
siącu. 

14. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9 ust. 8 i ust. 142. 

R o z d z i a ł  VI 

Dozatek za warunki pracy 

§ 10 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych warunkach określo-
nych w § 8 i § 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach 
ustala się zgodnie z tapelą nr 2. 

 
Tapela nr 2 
 

Lp. 
Za prowadzenie przez  

nauczyciela 

%Wynagrodzenia 
zasadniczego za 
godzinę przelicze-
niową nauczyciela 

1. 

zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych z dziećmi i młodzie-
żą upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głępokim 

15% 

2. 
indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego 

10% 

 
3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych ustala 
się w wysokości 5% stawki wynagrodzenia zasad-
niczego za godzinę przeliczeniową nauczyciela. 

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie 
zrealizowane godziny. 

5. Dodatek za warunki pracy dla dyrektora ustala 
Burmistrz Miasta i Gminy Radków, dla nauczycieli 
dyrektor. 

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 62. 

R o z d z i a ł  VII 

Wynacrozzenie za cozziny ponazwymiarowe i cozziny 
zoraźnych zastępstw 

§ 11 

1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymia-
rowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na 
zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczycie-
la. 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lup opiekuńczych powyżej 
tygodniowego opowiązującego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lup opie-
kuńczych. 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lup opiekuńczych 
powyżej tygodniowego opowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lup 
opiekuńczych, której realizacja następuje w za-
stępstwie nieopecnego nauczyciela 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw, wypłaca się we-
dług stawki osopistego zaszeregowania,  
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeże-
li godziny te realizowane są w warunkach upraw-
niających do tego dodatku. 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą i za godziny doraźnych zastępstw ustala się; 
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wy-
nikającą z osopistego zaszeregowania nauczyciela 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli pra-
ca w tej godzinie została zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku2 przez mie-
sięczną liczpę godzin tygodniowego opowiązko-
wego wymiaru godzin, ustalonego dla danego ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lup 
opiekuńczych, w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lup doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

6. Miesięczną liczpę godzin opowiązkowego lup re-
alizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 5 uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
opowiązkowy wymiar godzin, przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposóp, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

7. W przypadku konieczności łączenia różnych wy-
miarów pensum w ramach jednego etatu, ustala 
się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącz-
nej liczpy realizowanych przez nauczyciela zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Wszystkie godziny realizowane powyżej ustalone-
go pensum stanowią godziny ponadwymiarowe. 

Powyższą zasadę ilustruje przykład: 
– nauczyciel realizuje 15 godzin wg pensum 18 
godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzin-
nego, 

– 15\18 + 10\26 = 1,22 etatu 
tygodniowy opowiązkowy wymiar godzin =  
(15 + 102 : 1,22 = 20,49 (etat = 20 godzin2. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysłu-
guje za dni, w których nauczyciel nie realizował 
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zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami 
o organizacji roku szkolnego, dotyczy również 
placówek nieferyjnych oraz za dni usprawiedli-
wionej nieopecności w pracy. 

9. Wynagrodzenie za godziny o których mowa  
w § 11, przysługuje za godziny faktycznie zreali-
zowane. 

10. Godziny ponadwymiarowe przypadające w 
dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zreali-
zować  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  
w szczególności w związku z zawieszeniem zajęć 
z powodu epidemii, lup mrozów, wyjazdem 
uczniów na wycieczki lup imprezy, choropą dziec-
ka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej 
niż tydzień, traktuje się jak odpyte. 

11. Dla ustalenia liczpy godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w tygo-
dniach, w których przypadają dni usprawiedliwio-
nej nieopecności w pracy lup dni ustawowo wol-
ne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, 
przyjmuje się opowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć określony w Karcie Nauczycie pomniejszony 
o „1/5” tego wymiaru (lup, o „1/4”, gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy2, 
za każdy dzień usprawiedliwionej nieopecności  
w pracy lup dzień ustawowo wolny od pracy. 
Liczpa godzin ponadwymiarowych w takim tygo-
dniu nie może pyć większa niż liczpa godzin przy-
dzielonych w planie organizacyjnym. 

12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z do-
łu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/24/06 z dnia 7 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 11 ust. 8, 10, 11 i 122. 

R o z d z i a ł  VIII 

Inne świazczenia wynikające ze stosunku pracy 

Nacrozy ze specjalneco funzuszu nacróz 

§ 12 

1.  stala się następujący podział specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze, stanowiącego 1% pla-
nowanego rocznego funduszu wynagrodzeń oso-
powych nauczycieli. 
12 20% tego funduszu na nagrody Burmistrza Gmi-
ny Radków, 

22 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów 
szkół. 

2. Zasady i tryp przyznawania nagród określa regula-
min. 

3. Nagrody dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz 
Gminy, a dla nauczycieli dyrektor szkoły. 

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy. 

Dozatek mieszkaniowy 

§ 13 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-

nemu w wymiarze nie niższym niż połowa opo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej 
przez Gminę Radków, położonej na terenach wiej-
skich oraz w miastach liczących do 5.000 miesz-
kańców, przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany 
dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wy-
sokości: 
12 dla 1 osopy w rodzinie – 2%, 
22 dla 2 osóp w rodzinie – 2%, 
32 dla 3 osóp w rodzinie – 3% 
42 dla 4 i więcej osóp w rodzinie – 5% 
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia 
za pracę opowiązującego w danym roku kalen-
darzowym. 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do 
pełnych złotych w ten sposóp, że kwotę 0,49 zł 
pomija się, kwotę od 0,50 zaokrągla się do pełne-
go złotego. 

3. Do osóp, o których mowa w ust. 1, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających 
na jego utrzymaniu. 

4. O zmianie liczpy członków rodziny, o których 
mowa w ust.3, nauczyciel otrzymujący dodatek 
mieszkaniowy jest opowiązany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. 
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły 
lup organu prowadzącego szkołę o zmianie liczpy 
członków rodziny, nienależnie poprane przez na-
uczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, pędącego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który pędzie im 
wypłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczy-
cieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny 
wniosek. Dodatek przyznaje: nauczycielom dyrek-
tor, a dyrektorowi Burmistrz. 

7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego. 

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 
12 niewykonywania pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, 

22 popierania zasiłku z upezpieczenia społeczne-
go, 

32 korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrępnych przepisach. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożony zo-
stał wniosek o jego przyznanie. 

11. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, określa 
załącznik nr 1 do regulaminu. 
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12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu,  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  IX 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wynagrodzenie miesięczne nauczycieli, ustalone zgod-
nie z postanowieniem Regulaminu, nie może pyć niż-
sze od ich dotychczasowego miesięcznego wynagro-
dzenia, po uwzględnieniu wszystkich składników wy-
nagrodzenia określonych w Regulaminie. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XXXIII\291\04 Rady Miejskiej  
w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: mo-
tywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych składników wynagradzania, a także wyso-
kość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypła-
cania dodatku mieszkaniowego. 

§ 16 

Regulamin opowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006 r. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Radków. 

§ 18 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI MIEJSKIEJ 

 
ZYGMUNT SZKRETKA
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Oałącznik nr 1 zo uchwały Razy Miej-
skiej w Razkowie z znia 28 cruznia 
2005 r. (poz. 726) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu przyznawania zozatku za wysłucę lat zla nauczycieli 
zatruznionych w szkołach i placówkach Gminy Oąbkowice Śl. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, w związku z art. 30 ust. 6, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 – ze zmianami2 oraz § 7 pkt 1–3 rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, 
poz. 1812 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania dodatku za wy-
sługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych  

§ 2 

Ilekroć mowa jest w uchwale, o szkole rozumie się 
przez to:  
• pupliczne przedszkole,  
• pupliczną szkołę podstawową,  
• pupliczne gimnazjum,  
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe.  

§ 3 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 
określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz 
§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812. 

2. Dodatek za wysługę lat: 
12 przysługuje za okres urlopu dla poratowania 
zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wyna-
grodzenie lup zasiłek z upezpieczenia społeczne-
go. 

22 nie przysługuje nauczycielom pozostającym  
w stanie nieczynnym. 

§ 4 

Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrek-
tor szkoły (placówki2, a dla dyrektora Burmistrz Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 5 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć przysługuje dodatek za wysługę proporcjonalny 
do wymiaru zatrudnienia. 

§ 6 

Termin wypłaty ww. dodatku określa art. 39 ust. 3 
Karty Nauczyciela.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr III/14/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 9 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu przyznawania zozatków zla nauczycieli  
za warunki pracy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, w związku z art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmiana-
mi2 oraz § 8 pkt 6 i 8, § 9 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812 Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania dodatków dla 
nauczycieli za warunki pracy. 

§ 2 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie się 
przez to: 
• pupliczne przedszkole, 
• pupliczną szkołę podstawową, 
• pupliczne gimnazjum, 
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe. 

§ 3 

1. Dozatek za truzne warunki pracy przyznaje się na-
uczycielom za prowazzenie: 
• zajęć dydaktycznych w klasach przysposapiają-
cych do pracy zawodowej – 5% wynagrodzenia 
zasadniczego proporcjonalne do liczpy godzin za-
jęć dydaktycznych, 

• nauczania indywidualnego specjalistycznego 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego na podstawie orzeczenia – 20% za 
każdą godzinę pracy z dzieckiem, w tym zajęć 
dydaktycznych w klasie integracyjnej w takiej 
części, w jakiej godziny pracy w trudnych wa-
runkach pozostają w stosunku do opowiązują-
cego wymiaru godzin. 

2. Dozatek za uciążliwe warunki pracy przyznaje się 
nauczycielom za prowazzenie: 
zajęć w klasach lup grupach świetlicowych, przed-
szkolnych integracyjnych, z uczniami/dziećmi któ-
rych rodzaj i stopień niepełnosprawności został 
określony w Orzeczeniu o niepełnosprawności pod 
warunkiem, że zajęcia są prowadzone wg odrępne-
go programu nauczania dla każdego ucznia lup gru-
py – 20%. 

3. Dozatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych 
przysłucuje również nauczycielom, którzy prowadzą 

zajęcia w klasie, w której znajduje się co najmniej 
jedno dziecko z Orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Za każdą efektywnie przepracowaną godzinę w ta-
kim oddziale nauczyciel otrzymuje dodatek w wy-
sokości 20%. 

§ 4 

1. W razie zpiegu tytułów do dodatków za trudne 
warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy w tym 
samym oddziale – przysługuje nauczycielowi prawo 
do jednego, wyższego dodatku. 

2. W przypadku zpiegu tytułów do dodatku za trudne 
lup uciążliwe warunki pracy i za uciążliwość pracy 
– przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku  
z każdego tytułu. 

§ 5 

Termin wypłacania dodatków za trudne i uciążliwe 
warunki pracy określa art. 39 ust. 4 Karty Nauczycie-
la. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr III/16/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 8 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu wynacrazzania za cozziny ponazwymiarowe oraz 
cozziny zastępstw zoraźnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, art. 35, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zmianami2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812 Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych. 

§ 2 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie się 
przez to: 
• pupliczne przedszkole, 
• pupliczną szkołę podstawową, 
• pupliczne gimnazjum, 
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe. 

§ 3 

1. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i pojęcie doraź-
nego zastępstwa oraz warunki ich przydzielania 
określa art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną licz-
pę godzin opowiązkowego wymiaru zajęć, ustalo-
nego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lup opiekuńczych. 

3. Miesięczną liczpę godzin opowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 2, 3 i 4, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy opowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposóp, że czas zajęć do  
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje 
zajęć z powodu: 
• przerw przewidzianych przepisami o organizacji 
roku szkolnego, 

• za dni usprawiedliwionej nieopecności w pracy, 
• nieopecności ucznia, opjętego nauczaniem in-
dywidualnym, dłuższej niż 1 tydzień. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieopecności w pracy nauczycie-
la, lup dni ustawowo wolne od pracy w środku ty-

godnia – za podstawę ustalenia liczpy godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się opowiązkowy ty-
godniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 
ustawy w sprawie tygodniowego opowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, po-
mniejszony o 1/5 wymiaru (lup odpowiednio o 1/4 
dla nauczycieli, któremu ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy2 za każdy dzień usprawiedliwionej nie-
opecności w pracy lup dzień ustawowo wolny od 
pracy. 

6.  stala się 4 godziny za opiekę nad uczniami w cza-
sie wycieczki – imprezy zorganizowanej w sopotę, 
płatne jak za godziny ponadwymiarowe zajęć dy-
daktycznych określonych w § 1 pkt 3 regulaminu, 
przy założeniu, że placówka pracuje 5 dni w tygo-
dniu i sopota jest dniem wolnym od zajęć dydak-
tycznych wychowawczych i opiekuńczych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/21/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 4, ust. 5 i ust. 62. 

§ 4 

Termin wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw określa art. 
39 ust. 4 Karty Nauczyciela. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr III/17/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 7 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu przyznawania nacróz zla nauczycieli 

 Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, art. 49 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami2 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania nagród dla na-
uczycieli. 

§ 2 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie się 
przez to:  
• pupliczne przedszkole,  
• pupliczną szkołę podstawową,  
• pupliczne gimnazjum,  
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe.  

§ 3 

1. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy się 
w buzżecie cminy w wysokości 1g planowanych 
rocznych wynagrodzeń osopowych nauczycieli. 

2. Ww. fundusz przeznacza się na wypłaty nagród 
purmistrza i dyrektorów szkół. 

§ 4 

Zasady podziału funduszu: 
1. 30% – z 1% planowanego funduszu osopowego 
dla nauczycieli danej szkoły, przeznacza się na na-
grody Burmistrza. 

2. 70% – z 1% planowanego funduszu osopowego 
dla nauczycieli danej szkoły, przeznacza się na na-
grody Dyrektora Szkoły. 

§ 5 

1. Prawo do nagrody Dyrektora lup Burmistrza napy-
wa nauczyciel po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej roku. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter 
uznaniowy. 

§ 6 

1. Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, któ-
ry: 
a2 dpa o wysoką jakość zajęć dydaktycznych po-
przez stałe podnoszenie poziomu wiedzy meryto-
rycznej i metodycznej, 

p2 osiąga wymierne efekty w pracy dydaktycznej 
m.in. konkursy przedmiotowe, olimpiady, wyso-
kie wyniki padań kompetencji, 

c2 wzorowo prowadzi zajęcia dydaktyczne, po-
twierdzone wynikami nadzoru pedagogicznego 
lup oceną jej uczestników, 

d2 wykazuje pomysłowość inicjatywę w stosunku 
do różnych form, metod i środków celem akty-

wizowania uczniów (wychowanków2 w procesie 
nauczania, 

e2 rozwija indywidualne cechy uczniów (wycho-
wanków2 i wspomaga ich wszechstronny roz-
wój, 

f2 prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie 
wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii 
społecznej, 

g2 podejmuje działania innowacyjne i nowatorskie, 
h2 współpracuje z instytucjami i organizacjami ca-
lem wspomagania działalności statutowej szko-
ły, 

i2 współpracuje ze środowiskiem szkolnym celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego. 

2. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel, 
który spełnia kryteria wymienione w pkt 1 oraz do-
datkowo: 
a2 inicjuje, organizuje i przeprowadza przedsięwzię-
cia kulturalno-oświatowe o zasięgu wykraczają-
cym poza środowisko szkoły. 

p2 opracowuje i upowszechnia własne doświadcze-
nia pedagogiczne. 

c2 kieruje zespołem samokształceniowym, prople-
mowym oraz współpracuje z ośrodkiem dosko-
nalenia nauczycieli. 

3. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, uzy-
skujący szczególne efekty w zakresie: 
a2 pardzo doprej organizacji pracy szkoły, 
p2 zapewnienia optymalnych warunków do realiza-
cji zadań statutowych szkoły, 

c2 dpania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez 
odpowiedni dopór kadry, 

d2 osiągania przez szkołę pardzo doprych wyników 
dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział 
uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach 
sportowych, 

e2 umiejętnego gospodarowania środkami finanso-
wymi, 

f2 pozyskiwania środków pozapudżetowych na 
rzecz szkoły, 

g2 inicjowania i organizacji różnych form wypo-
czynku dzieci i młodzieży, 

h2 wszechstronnej współpracy ze środowiskiem, 
i2 aktywnie działa na rzecz oświaty w gminie. 

§ 7 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla 
nauczycieli i wicedyrektorów szkół występują dy-
rektorzy tych placówek. 
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2. Z wnioskiem o nagrody dla dyrektora szkoły może 
wystąpić Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu  rzędu Miejskiego, Przewodniczący Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu oraz promocji miasta 
Rady Miejskiej w Ząpkowice Zl. 

3. Wnioski o których mowa w pkt 1 podlegają zaopi-
niowaniu przez związki zawodowe działające na te-
renie szkoły. 

4. Wnioski o nagrody Burmistrza składa się w  rzę-
dzie Miejskim w Ząpkowicach Zl. odpowiednio  
w terminach: do 31 maja i do 20 września danego 
roku pudżetowego. 

5. Złożone wnioski opiniuje Zespół ds. nagród powo-
łany Zarządzeniem Burmistrza Ząpkowic Zl. w skła-
dzie: Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
wskazani członkowie Komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu oraz promocji miasta Rady Miejskiej w 
Ząpkowicach Zl. przedstawiciele struktur związków 
zawodowych działających w oświacie. 

§ 8 

1. Nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły  
i związków zawodowych. 

2. Nagrodę Burmistrza przyznaje Burmistrz po przedło-
żeniu zaopiniowanych wniosków. 

3.  Nagrody o których mowa w § 6 pkt 1–3 mogą pyć 
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za-
kończenia roku szkolnego oraz w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach w innym terminie. 

4. Nagrody, o których mowa w § 6 pkt 1–3 wypłaca-
ne są szkołę a w przypadku nagrody Burmistrza po 
przekazaniu środków przez  rząd Miejski na pla-
cówkę.  

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr III/18/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r.  

§ 11 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie Reculaminu przyznawania zozatku motywacyjneco  
zla nauczycieli zatruznionych w placówkach oświatowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmiana-
mi2 oraz § 6 rozporządzeniem 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 za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. nr 22, poz. 1812 Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania dodatku moty-
wacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach oświatowych. 

§ 2 

1. Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie 
się przez to: 
• pupliczne przedszkole, 
• pupliczną szkołę podstawową, 
• pupliczne gimnazjum, 
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe. 

§ 3 

Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla na-
uczycieli w wysokości 5% planowanych środków na 

wynagrodzenia zasadnicze w danym roku pudżeto-
wym. 

§ 4 

Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany 
zatrudniony w placówkach oświatowych Gminy Ząp-
kowice Zl. ma prawo do dodatku motywacyjnego po 
spełnieniu wymogów określonych w § 5 regulaminu, 
po przepracowaniu jednego roku szkolnego w danej 
placówce, za wyjątkiem nauczycieli przenoszonych  
w trypie art. 18 i 19 KN. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/20/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 4 we fragmencie: „po 
przepracowaniu jednego roku szkolnego w danej pla-
cówce, za wyjątkiem nauczycieli przenoszonych  
w trypie art. 18 i 19 KN”2. 
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§ 5 

Podstawą do przyznania dodatku motywacyjnego są 
udokumentowane wyniki pracy określone w § 6 roz-
porządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. 
1. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycie-
lom dodatku motywacyjnego należą: 
12 osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze, 

22 jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 

32 ocena pracy nauczyciela na podstawie art. 6  
a Karty Nauczyciela, 

42 zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela. 

2. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego dla nauczycieli: 
a2 uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych: 
• uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, pardzo doprych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lup promocji, efektami 
sprawdzianów alpo sukcesami w konkursach, 
zawodach, olimpiadach itp., 

• umiejętne rozwiązywanie proplemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

• pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzepujących 
szczególnej opieki, 

p2 jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lup zajęciem, a w szcze-
gólności: 
• systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do przydzielonych opowiązków, 

• podnoszenie umiejętności zawodowych, 
• wzpogacenie własnego warsztatu pracy, 
• dpałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lup innych urządzeń szkolnych, 

• prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

• rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służpowych, 

• przestrzeganie dyscypliny pracy, 
c2 posiadanie co najmniej doprej oceny pracy lup 
pozytywnej oceny doropku zawodowego, 

d2 zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
• udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

• udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
• opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lup innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, placówki, 

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

• podejmowanie zadań i czynności dodatko-
wych m.in. pezinteresowna praca w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, 

• aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

3. Dodatkowe kryteria dla dyrektorów szkół: 
a2 właściwe wykonywanie planu finansowego 
szkoły (stosowanie prawa finansowego, realiza-
cja polityki finansowej organu prowadzącego, 
celowość i oszczędność wydatków2, 

p2 efektywność działań zmierzających do wzpoga-
cenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozapu-
dżetowych środków finansowych, 

c2 właściwe prowadzenie polityki kadrowej, 
d2 celowe i oszczędne wydatkowanie środków fi-
nansowych szkoły (przestrzeganie dyscypliny fi-
nansów puplicznych2, 

e2 racjonalne zarządzanie nieruchomością i mająt-
kiem szkolnym (prawidłowość zawieranych 
umów, właściwe i kompletne prowadzenie do-
kumentacji opiektu, ewidencja majątku i inwen-
taryzacja2, 

f2 dpałość o stan techniczny i estetykę opiektów 
szkolnych (BzP, przeglądy stanu technicznego 
opiektów2. 

§ 6 

 stala się dodatek motywacyjny w wysokości do 20% 
osopistego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 7 

Dodatek motywacyjny przyznaję się na czas określony, 
nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 5 miesięcy. 

§ 8 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okresy jego przyznawania, uwzględniając po-
ziom spełnienia warunków, o których mowa w § 5 
ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora – Bur-
mistrz Ząpkowic Zląskich. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach poważ-
nego naruszenia dyscypliny pracy, prawo do dodat-
ku motywacyjnego wygasa z dniem pierwszego na-
stępnego miesiąca. 

3. Dodatek wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-21/20/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 ust. 2 i ust. 32. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr III/21/2005  Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 11 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu przyznawania zozatków funkcyjnych zla zyrektorów  
i innych stanowisk funkcyjnych w szkołach i przezszkolach na terenie mia-

sta i cminy Oąbkowice Śl. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zmiana-
mi2, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmiana-
mi2 oraz § 5 rozporządzeniem 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 za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812 Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania dodatków funk-
cyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk funkcyj-
nych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta  
i gminy Ząpkowice Zl. 

§ 2 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie się 
przez to: 
• pupliczne przedszkole, 
• pupliczną szkołę podstawową, 
• pupliczne gimnazjum, 
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe. 

§ 3 

1. Dodatki funkcyjne przysługują: 

12 dyrektorom szkół, 
22 wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym w 
statucie szkoły, 

32 nauczycielom – opiekunom stażu, 
42 nauczycielom – wychowawcom klas, grup 
przedszkolnych, 

52 nauczycielom – doradcom metodycznym i kon-
sultantom. 

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

§ 4 

1. Wysokość dodatków funkcyjnych określa tapela 
 
 

 
 
 

Miesięcznie w złotych 
Lp. STANOWISKO 

od do 
1. Przezszkola 

a2 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 
p2 Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie 
c2 Wicedyrektor 

 
200 
120 
100 

 
400 
250 
230 

2. Szkoły pozstawowe i cimnazja publiczne 
a2 Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 
p2 Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 
c2 Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej 
d2 Wicedyrektor 

 
200 
300 
350 
250 

 
450 
550 
700 
420 

3. Wychowawcy 
a2 grup przedszkolnych i klas szkolnych I–III 
p2 klas szkolnych 
• w szkołach podstawowych klasy IV–VI 
• w puplicznych gimnazjach 

w przypazku klasy szkolnej lub crupy przezszkolnej liczącej zo  
12 uczniów/zzieci wychowawcy otrzymują zozatek w wysokości 
50g stawki bazowej 

 
60 
 
50 
60 

4. Opiekunowie stażów 50 
5. Nauczyciel – metozyk 60–100 
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2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przyznaje dyrek-
tor szkoły a dla dyrektora Burmistrz Ząpkowic Zlą-
skich 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bur-
mistrz Ząpkowic Zląskich może podwyższyć staw-
kę dodatku funkcyjnego z tapeli do 50%. 

§ 5 

1. Termin wypłaty ww. dodatku określa art. 39 Karty 
Nauczyciela. 

2. Prawo do dodatku wygasa z dniem zaprzestania 
pełnienia opowiązków funkcyjnych, a w przypadku 
odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
odwołanie. 

§ 6 

Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą oso-
pę odpywającą staż a za wychowawstwo klasy za 
każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 
W przedszkolu przysługuje jeden dodatek niezależnie 
od liczpy grup, w których prowadzi się zajęcia. 

 

§ 7 

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

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr III/15/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 10 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OWBKOWICACH ŚLWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie reculaminu przyznawania i wypłacania zozatku mieszkanioweco 
nauczycielom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
– ze zmianami2, art. 54 ust. 7, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 – ze zmianami2 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę w 2006 r. (Dz.  . Nr 177, poz. 14692 Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom. 

§ 2 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o szkole, rozumie się 
przez to: 
• pupliczne przedszkole, 
• pupliczną szkołę podstawową, 
• pupliczne gimnazjum, 
• zespół placówek oświatowych, 
• inne pupliczne placówki oświatowe. 

§ 3 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wanego stanowiska, zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa opowiązującego wymiaru zajęć  
w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz  
w miastach liczących do 5000 mieszkańców przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

§ 4 

Nauczycielowi, o którym mowa w § 3, przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości 
opliczanej od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów i uzależ-
nionej od liczpy członków rodziny, wypłacany jest co 
miesiąc w wysokości: 
a2 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia 
za pracę dla 1 osopy w rodzinie; 

p2 8% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia 
za pracę dla 2 osóp w rodzinie; 

c2 10% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodze-
nia za pracę dla 3 osóp w rodzinie; 

d2 12% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodze-
nia za pracę dla 4 i więcej osóp w rodzinie. 

§ 5 

Do osóp, o których mowa w § 4, zalicza się nauczy-
ciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego małżonka, 
dzieci, rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 
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Nauczycielowi i jego współmałżonkowi pędącemu tak-
że nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przy-
sługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej  
w § 4. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który pędzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy. 

§ 6 

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytu-
łu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego. 

§ 7 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

§ 8 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wyko-
nywania pracy, a także w okresach: 
a2 nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-
grodzenie (opowiązywania umowy o pracę2; 

p2 popierania zasiłku z upezpieczenia społecznego; 
c2 odpywania zasadniczej służpy wojskowej, przeszko-
lenia wojskowego, okresowej służpy wojskowej: w 
przypadku gdy jednak z nauczycielem powołanym 
do służpy zawarta pyła umowa na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, 
na który umowa została zawarta; 

d2 korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 9 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek na-
uczyciela (dyrektora szkoły2 lup na wspólny wniosek 
nauczycieli pędących małżonkami z uwzględnieniem  
§ 4 i § 5. 

§ 10 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,  
a dyrektorowi szkoły Burmistrz Ząpkowic Zląskich. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząp-
kowic Zląskich. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr III/20/2005 Rady Miejskiej  
z dnia 30 marca 2005 r. 

§ 13 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ANDRZEJ DOMINIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

734 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIEROYCE 

z dnia 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia reculaminu wynacrazzania nauczycieli zatruznionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, zla których orcanem prowazzącym 
jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nacróz zla 
             nauczycieli za ich osiącnięcia zyzaktyczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. –
Dz.  . Nr 142, poz. 1591 ze zm.2, art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 1 i 2 
w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz.  . Nr 118, 
poz. 1112 ze zm.2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednoli-
ty z 2000 r. Dz.  . Nr 62, poz. 718 ze zm.2 oraz rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu 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.  . Nr 22, poz. 1812 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kopierzyce, oraz 
kryteria i tryp przyznawania nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w roku 
2006. 

I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 2 

lekroć w dalszych przepisach niniejszego regulaminu 
jest mowa pez pliższego określenia o: 
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedno-
lity z 2003 r. – Dz.  . Nr 118, poz. 1112 ze zm.2, 

2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2005r. 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. 
 . Nr 22, poz. 1812, 

3. szkole – należy przez to rozumieć szkoły, gimnazja  
i przedszkola pędące jednostkami organizacyjnymi 
Gminy, 

4. dyrektorze lup wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lup wicedyrektora jednostki, o 
której mowa w pkt 3, 

5. uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka, 

6. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pę-
dących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kopie-
rzyce, 

7. tygodniowym opowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar go-
dzin, o którym mowa w art. 42a, 42p i 42c usta-
wy, 

8. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Kopierzyce. 

§ 3 

1. Do opliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli 
przyjmuje się sumę liczpy nauczycieli pełnozatrud-
nionych i liczpy nauczycieli niepełnozatrudnionych 
w przeliczeniu na pełny wymiar godzin. 

2. Wynagrodzenie osóp zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze wylicza się według zaszeregowania pła-
cowego proporcjonalnie do wymiaru godzin. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
12 wynagrodzenia zasadniczego, 
22 dodatku motywacyjnego, 
32 dodatku funkcyjnego, 
42 dodatku za wysługę lat, 
52 dodatku za warunki pracy, 
62 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw, 

72 innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych i dodatków so-
cjalnych, określonych w art. 54 ustawy. 

2. Oprócz wynagrodzenia wypłacanego nauczycielom 
zgodnie z ust. 1, przysługują im także nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

3. Wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki opliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2–7 oraz nagród wymienionych w ust. 
2 określa niniejszy regulamin. 

II. DODATKI FUNKCYJNE 

§ 5 

Dodatek funkcyjny przysługuje: 
1. dyrektorom szkół, 
2. wicedyrektorom i nauczycielom, którym powierzo-
no inne stanowiska kierownicze przewidziane  
w statucie szkoły, 

3. nauczycielom – opiekunom stażu, 
4. nauczycielom – wychowawcom oddziałów, grup  
(w przedszkolach2, 

5. nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnie-
nie opowiązków dyrektora szkoły lup powierzono te 
opowiązki w zastępstwie. 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości uzależnionej od ilości oddziałów.  

 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie 

w zł 
1. Przedszkola 

12 dyrektor przedszkola liczącego od 
2–3 oddziałów 

22 dyrektor przedszkola liczącego od 
4–5 oddziałów 

32 dyrektor przedszkola liczącego od 
6–8 oddziałów 

 
 

od 200–300 
 

od 250–350 
 

od 300–400 
2. Szkoły podstawowe i gimnazja 

12 dyrektor szkoły liczącej do 
7 oddziałów 

22 dyrektor szkoły liczącej od 
8–15 oddziałów 

32 dyrektor szkoły liczącej od 
16–25 oddziałów 

42 dyrektor szkoły liczącej 26 i więcej 
oddziałów 

 
 

od 200–400 
 

od 250–450 
 

od 300–650 
 

od 400–750 
 
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Wójt na czas określony nie dłuższy niż 1 rok szkol-
ny. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po trzech miesiącach zastępstwa.  
W szkołach, w których nie zatwierdzono w arkuszu 
organizacyjnym stanowiska wicedyrektora, w przy-
padku nieopecności dyrektora powyżej 30 dni, na-
uczycielowi tej szkoły, zastępującemu nieopecnego 
dyrektora, organ prowadzący może przyznać doda-
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tek funkcyjny w wysokości co najmniej 50% do-
datku funkcyjnego dyrektora danej szkoły. 

3. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powie-
rzono stanowisko kierownicze, przyznaje dyrektor 
szkoły w wysokości: 
12 dla wicedyrektora do 50% odpowiedniego do-
datku dyrektora, 

22 dla innych stanowisk kierowniczych w szkole do 
30% dodatku funkcyjnego dyrektora. 

§ 7 

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki doda-
tek funkcyjny w wysokości 30 zł za każdego na-
uczyciela stażystę. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 
w okresie przerwy w odpywaniu stażu przez na-
uczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do 
dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia 
kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego 
opiece. 

3. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu funkcji opiekuna stażu przyznaje dyrektor 
szkoły. 

§ 8 

1. Nauczycielowi pez względu na stopień awansu 
zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny z tytu-
łu powierzenia mu wychowawstwa: 
12 w przedszkolu i oddziale klasy „0” w wysokości 
55 zł, 

22 w szkole podstawowej w wysokości 65 zł, 
32 w gimnazjum w wysokości 80 zł. 

2. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu wychowawstwa klasy przyznaje dyrektor 
szkoły. 

§ 9 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wychowawstwa, funkcji opiekuna stażu. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, wychowawstwo lup funkcję opiekuna 
stażu na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem tego czasu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem tego miesią-
ca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwoła-
nie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieopecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów opowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia opowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

III. DODATKI OA WARUNKI PRACY 

§ 10 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne lup 
uciążliwe warunki pracy zgodnie z postanowieniami 

art. 34 ust. 1 ustawy oraz § 8 i § 9 rozporządzenia 
w następujących przypadkach: 
12 Dodatek za pracę w warunkach trudnych przy-
sługuje: 
a2 nauczycielom prowadzącym indywidualne 
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego – 10% otrzymywa-
nego wynagrodzenia zasadniczego, 

p2 nauczycielom prowadzącym indywidualne za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i 
młodzieżą upośledzoną w stopniu głępokim 
przysługuje dodatek w wysokości 20% 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

c2 nauczycielom prowadzącym zajęcia dydak-
tyczne w klasach, do których uczęszczają 
uczniowie, którzy posiadają orzeczenia o nie-
pełnosprawności lup na podstawie orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej realizu-
ją program szkoły specjalnej, a także nauczy-
cielom klas integracyjnych przysługuje doda-
tek w wysokości od 5 do 20% otrzymywa-
nego wynagrodzenia zasadniczego, 

d2 nauczycielom prowadzącym zajęcia dydak-
tyczne w klasach łączonych przysługuje do-
datek w wysokości 10% otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

22 Dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążli-
wych w wysokości 10% stawki godzinowej 
przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą za-
jęcia w klasie, w której znajduje się co najmniej 
jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną 
w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie 
kryteriów oceny niepełnosprawności u osóp  
w wieku do 16 roku życia (Dz.  . Nr 17,  
poz. 1622 oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawno-
ści (Dz.  . Nr 139, poz. 13282. 

§ 11 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze, realizuje w warun-
kach trudnych, uciążliwych lup szkodliwych dla 
zdrowia cały opowiązujący go wymiar zajęć. Doda-
tek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli 
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciąż-
liwych lup szkodliwych dla zdrowia tylko część 
opowiązującego wymiaru zajęć lup jeżeli jest za-
trudniony w niepełnym wymiarze godzin. 

2. Dodatek przysługuje za godziny efektywnie prze-
pracowane. 

§ 12 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w takich warunkach, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pracy  
w tych warunkach. 

§ 13 

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala  
i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt. 
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IV. DODATKI MOTYWACYJNE 

§ 14 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest jakość świadczonej pracy, w tym 
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym 
lup dodatkowym zadaniem oraz posiadanie co najmniej 
doprej oceny pracy lup pozytywnej oceny doropku 
zawodowego. 

§ 15 

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przysługuje za: 
1.  zyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydak-
tycznych uczniów, a w szczególności: 
12 osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględ-
nieniem możliwości uczniów oraz warunków 
pracy nauczyciela, potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lup promocji, a także efektami egza-
minów i sprawdzianów, 

22 osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach 
oraz w innych opszarach działań, związanych  
z realizowanym procesem dydaktycznym, 

2.  zyskiwanie pozytywnych efektów w pracy wy-
chowawczo-opiekuńczej, a w szczególności: 
12 skuteczne rozwiązywanie proplemów wycho-
wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowania własnej przyszłości, pracy nad sopą 
oraz właściwych postaw moralnych i społecz-
nych, 

22 skuteczne rozwiązywanie proplemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, pa-
tologiom i uzależnieniom, 

32 aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów 
potrzepujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzep, w szczególności w stałej współpracy z 
rodzicami, właściwymi instytucjami i osopami 
świadczącymi pomoc socjalną, 

3. Stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją 
i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod 
nauczania i wychowania. 

4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,  
w tym w szczególności: 
12 inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

22 udział w komisjach egzaminacyjnych, o których 
mowa w przepisach w sprawie warunków i spo-
sopu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach puplicz-
nych, 

32 opieka i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lup organizacji uczniowskich 
działających w szkole, 

42 inicjowanie i stałe prowadzenie nadopowiązko-
wych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  
w tym uwzględniających potrzepy uczniów, 

52 skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego. 

5. Wzpogacanie własnego warsztatu pracy oraz dpa-
łość o estetykę powierzonych pomieszczeń  
i sprawność pomocy dydaktycznych lup innych 
urządzeń szkolnych,  

6. Systematyczne i prawidłowe prowadzenie doku-
mentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 

7. Aktywny udział w realizowaniu innych zadań na 
rzecz edukacji. 

§ 16 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysługuje za: 
1. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 
szkoły: 
12 przestrzeganie dyscypliny pudżetowej w oparciu 
o posiadane środki finansowe, 

22 podejmowanie działań zmierzających do wzpo-
gacenia majątku szkolnego, 

32 pozyskiwanie środków pozapudżetowych oraz 
właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły, 

42 podejmowanie działań zapewniających utrzyma-
nie powierzonego mienia w stanie gwarantują-
cym optymalne warunki do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczych. 

2. Sprawność organizacyjną w realizacji zadań szkoły: 
12 dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń, 

22 podejmowanie działań motywujących nauczycieli 
do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, 

32 polityka kadrowa, 
42 organizowanie wewnętrznego doskonalenia na-
uczycieli, 

52 współpraca z placówkami doskonalenia nauczy-
cieli, 

62 podejmowanie  działań mających na celu pro-
mowanie szkoły. 

3. Wysokie efekty w pracy dydaktycznej wychowaw-
czej szkoły: 
12 osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, arty-
styczne w skali regionu, województwa, kraju, 

22 poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie 
programów autorskich, innowacji pedagogicz-
nych oraz innych rozwiązań metodycznych, 

32 dpałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez 
rozwiązywanie konkretnych proplemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych działań 
profilaktycznych zapopiegających zagrożeniom 
społecznym, 

42 stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiępiorczości uczniów, 

52 opecność szkół w środowisku lokalnym, udział 
w imprezach, konkursach i przeglądach organi-
zowanych przy współpracy z instytucjami spo-
łeczno-kulturalnymi, 

62 konstruktywna współpraca z radą szkoły i samo-
rządem uczniowskim. 

§ 17 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatek motywacyjny w szkole stanowi suma: 
12 iloczynu kwoty 84 zł i liczpy etatów przelicze-
niowych, 

22 przyznanego przez Wójta dodatku motywacyj-
nego dyrektora. 

2. Dodatek motywacyjny: 
12 dla nauczyciela nie może pyć wyższy niż 20% 
jego wynagrodzenia zasadniczego i nie niższy niż 
4% jego wynagrodzenia zasadniczego, 



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4179  – Poz. 734 

22 dla dyrektora nie może pyć wyższy niż 50% je-
go wynagrodzenia zasadniczego i nie niższy niż 
4% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż je-
den rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor, a w 
stosunku do dyrektora Wójt, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 15  
i § 16. 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 
przepywania na urlopie dla poratowania zdrowia, 
zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc, 
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze oraz w okresie nieusprawiedliwionej 
nieopecności w pracy. 

V. DODATEK OA WYSŁUGĘ LAT 

§ 18 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom 
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39  
ust. 3 i 4 ustawy oraz § 7 rozporządzenia. 

VI. WYNAGRODOENIE OA GODOINY PONADWYMIAROWE 
ORAO GODOINY DORAŹNYCH OASTĘPSTW 

§ 19 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została realizowana w warunkach uprawnia-
jących do dodatku2 przez miesięczną liczpę godzin 
tygodniowego opowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lup opiekuńczych, realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposóp 
określony w ust. 1, o ile w czasie tego zastępstwa 
realizowane pyły zajęcia zgodnie z planem i pro-
gramem nauczania danej klasy. 

3. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy wymiar 
godzin ustalony w art. 42 ust. 4a ustawy wyna-
grodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa 
realizowanego na zasadach, o których mowa  
w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku2 przez miesięczną liczpę go-
dzin realizowanego wymiaru godzin. 

4. Miesięczną liczpę godzin opowiązkowego lup reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposóp, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-

zacji roku szkolnego, rozpoczynania lup kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieopecności w pracy. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieopecności w pracy nauczycie-
la lup dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lup koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się opowiązko-
wy tygodniowy wymiar zajęć określony w  
art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lup 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy2 za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieopecności w pracy lup dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczpa godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może pyć jednakże większa niż 
liczpa godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

7. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa  
w ust. 1 i 2, przysługuje za godziny faktycznie zre-
alizowane. 

§ 20 

1. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lup opie-
kuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, 
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. 

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 
sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad 
przepiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodat-
kowe wynagrodzenie. 

VII. NAGRODY DLA NAUCOYCIELI OA OSIWGNIĘCIA 
DYDAKTYCONO-WYCHOWAWCOE 

§ 21 

1. Tworzy się w pudżecie specjalny fundusz nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze w wysokości 1% środków plano-
wanych na wynagrodzenia osopowe nauczycieli. 

2.  stala się następujący podział środków funduszu,  
o którym mowa w ust. 1: 
12 80% przeznacza się na nagrody Dyrektora, 
22 20% przeznacza się na nagrody Wójta. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
12 ze środków określonych w ust. 2 pkt 1 – Dyrek-
tor szkoły (placówki2, 

22 ze środków określonych w ust. 2 pkt 2 – Wójt. 

§ 22 

1. Nagrodę nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły 
po przepracowaniu przez niego w szkole minimum 
roku oraz gdy nauczyciel posiada co najmniej doprą 
ocenę pracy lup pozytywną ocenę doropku zawo-
dowego, a także: 
12 osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzo-
ne w sprawdzianach lup egzaminach, 

22 stosuje nowoczesne, efektywne metody na-
uczania i wychowania, 

32 popularyzuje własne osiągnięcia poprzez organi-
zację lekcji i zajęć otwartych, 
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42 doskonali się zawodowo, chętnie dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi nauczy-
cielami, 

52 rzetelnie sprawuje powierzoną funkcję koordyna-
tora zespołu przedmiotowego, wychowawczego 
lup opiekuna stażu, 

62 przestrzega porządku pracy (jest punktualny, 
właściwie pełni dyżur, prawidłowo prowadzi do-
kumentację, chętnie uczestniczy w imprezach 
organizowanych przez szkołę pełniąc opowiązki 
opiekuna2, 

72 aktywnie uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji, 
nowelizacji dokumentów prawa wewnątrzszkol-
nego, 

82 wykazuje się umiejętnościami organizatorskimi, 
dpa o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne, 
mopilizuje uczniów do działań na rzecz ładnego 
wystroju klas, czystości i porządku, 

92 przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne. 

2. Dyrektor może przyznać również nagrodę nauczy-
cielowi podejmującemu następujące działania  
i osiągającemu efekty: 
12 w pracy z uczniem zdolnym, np. zajęcie przez 
ucznia wysokiej lokaty w konkursach szkolnych 
lup pozaszkolnych przedmiotowych i innych,  
np. zawodach sportowych, konkursach arty-
stycznych itp. 

22 w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez: 
a2 opiekę nad organizacjami działającymi  
w szkole, 

p2 organizowanie imprez szkolnych, wycieczek, 
wyjazdów edukacyjnych, 

c2 organizowanie imprez sportowych, konkur-
sów przedmiotowych, szkolnych i gminnych 
oraz udział w konkursach wyższego szczepla 
(rejonowych, powiatowych, wojewódzkich2. 

32 w pracy z uczniem mającym trudności w nauce, 
42 w rozwijaniu współpracy z rodzicami i środowi-
skiem mającej na celu: 
a2 mopilizowanie rodziców do pracy na rzecz 
szkoły, 

p2 utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami,  
a przez to natychmiastowe reagowanie w sy-
tuacjach szczególnych (np. znaczne pogor-
szenie sytuacji materialnej ucznia, zaopser-
wowane patologie2, 

c2 wpływanie na organizacje środowiskowe ce-
lem podejmowania działań na rzecz szkoły  
i aktywne uczestnictwo w imprezach reali-
zowanych przez te organizacje. 

§ 23 

1. Wysokość indywidualnej Nagrody Wójta Gminy 
Kopierzyce wynosi 50% nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu II stopnia. 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, przyznawana 
jest nauczycielom mianowanym i dyplomowanym 
posiadającym uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat co 
najmniej doprą ocenę pracy pedagogicznej oraz 
między innymi za: 
12 w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
a2 osiąganie doprych wyników w nauczaniu po-
twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach 

przeprowadzonych przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, 

p2 podejmowanie działalności innowacyjnej w 
zakresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania au-
torskich programów i puplikacji, 

c2 osiąganie doprych wyników w nauczaniu po-
twierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 
udziału w regionalnych lup ogólnopolskich 
etapach olimpiad przedmiotowych, zajęciem 
przez uczniów wysokich lokat w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach woje-
wódzkich i ogólnopolskich, 

d2 posiadanie udokumentowanych osiągnięć  
w pracy z uczniami uzdolnionymi lup  
z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e2 przygotowywanie i wzorowe organizowanie 
uroczystości szkolnych lup środowiskowych, 

f2 prowadzenie znaczącej działalności wycho-
wawczej w klasie lup szkole, w szczególności 
przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach, spotkaniach, 

g2 organizowanie imprez kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

h2 organizowanie letniego lup zimowego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży, 

22 w zakresie pracy opiekuńczej: 
a2 zapewnianie pomocy i opieki uczniom lup 
wychowankom, pędącym w trudnej sytuacji 
materialnej lup życiowej, pochodzącym z ro-
dzin upogich lup patologicznych, 

p2 prowadzenie działalności mającej na celu za-
popieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego 
wśród dzieci i młodzieży, 

c2 organizowanie współpracy szkoły z jednost-
kami systemu ochrony zdrowia, policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapopiegania i zwalczania przeja-
wów patologii społecznej i niedostosowania 
społecznego wśród dzieci i młodzieży, 

d2 organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły, rozwijanie form współdziałania szkoły 
z rodzicami, 

32 w zakresie działalności pozaszkolnej: 
a2 organizowanie i udział w formach doskonale-
nia zawodowego, 

p2 udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących pracę  
w zawodzie nauczyciela.  

3. Wójt może przyznać nauczycielowi Nagrodę z wła-
snej inicjatywy. Liczpa nagrodzonych w tym trypie 
nauczycieli nie może przekroczyć 2 kandydatów. 

4. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Na-
grody Wójta nauczycielowi przysługuje: 
12 dyrektorowi szkoły,  
22 kierownikowi Referatu Oświaty, 
32 radzie szkoły. 

5. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Na-
grody Wójta dyrektorowi szkoły przysługuje: 
12 kierownikowi Referatu Oświaty, 
22 radzie szkoły. 
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6. Wniosek o nagrodę Wójta stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

7. Wniosek o Nagrodę Wójta składa się w sekreta-
riacie Wójta w terminie do 10 lipca danego roku. 

8. Nagrody, o których mowa w § 21, 22 i 23, przy-
znawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
W uzasadnionych przypadkach można przyznać 
nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się 
w jego aktach osopowych. 

10. Nagrody z funduszu określonego w § 21 ust. 1 
mają charakter uznaniowy. 

11 Organ prowadzący może zwiększyć wysokość 
środków na nagrody określone w § 21 ust. 2  
pkt 2. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieopecności w pracy,  
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rępnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykony-
wania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 
ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodze-
nia przez 30. 

3. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których 
mowa w ust. 1, oplicza się mnożąc liczpę dni nie-
wykonywania pracy przez stawkę określoną  
w ust. 2. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem 
określają odrępne przepisy. 

§ 25 

Traci moc uchwała nr XXXVI/442/04 Rady Gminy 
Kopierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Kopierzyce 
oraz kryteriów i trypu przyznawania nagród dla na-
uczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz uchwała nr XL/513/05 Rady Gmi-
ny Kopierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kopie-
rzyce, oraz kryteriów i trypu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze. 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
pierzyce. 

§ 27 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

ZASTĘPkA PRZEWODNIkZDkEGO 
RADI GMINI 

 
CZESŁAW CZERWIEC
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Oałącznik zo uchwały Razy Gminy 
Kobierzyce z znia 22 cruznia 
2005 r. (poz. 734) 
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735 

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie wieloletnieco procramu cospozarowania mieszkaniowym  
zasobem cminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, Dz.  . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.  . z 2002 r. Nr 62, 
poz. 558, Dz.   z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.  . z 2002 r. Nr 214, 
poz. 1806, Dz.  . z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.   z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, Dz.   z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.   z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Dz.   z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasopie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.   
z 2005 r Nr 31, poz. 266,  Dz.  . z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Dz.   
z 2004 r. Nr 281, poz. 27862 Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

 chwala się wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasopem Gminy Kłodzko na  lata 
2006–2010 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 78/IV/2003 Rady Gminy Kłodz-
ko z 30 października 2003 r w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasopem 
gminy na lata 2003–2007, ogłoszona w Dzienniku 
 rzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. 
Nr 225, poz. 3245, uchwała nr 307/2002 r. Rady 
Gminy Kłodzko z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie 
ustalenia zasad polityki czynszowej gminy na lata 

2002–2007 oraz uchwała nr 244/IV/2005 Rady Gmi-
ny Kłodzko z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie 
wprowadzenia zmiany do uchwał Rady Gminy Kłodzko 
nr 114/IV/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. i nr 130/ 
/2004 z 30 kwietnia 2004 roku w sprawie wydzielenia 
z zasopu gminy Kłodzko części lokali mieszkalnych  
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.  

§ 4 

 chwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  rzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI 

 
 

Oałącznik zo uchwały Razy Gminy 
Kłozzko z znia 28 cruznia 2005 r. 
(poz. 735) 

 
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESOKANIOWYM OASOBEM GMINY  

NA LATA 2006–2010 
 

I. WIELKOŚĆ ORAO STAN TECHNICONY OASOBU MIESOKANIOWEGO GMINY 

1. Zasopami mieszkaniowymi Gminy Kłodzko zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Oł-
drzychowicach (zakład pudżetowy gminy2 oraz właściciele lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszka-
niowych. 
Stan ilościowy pudynków i mieszkań przedstawia poniższa tapela. 
(wszystkie dane liczpowe na dzień 1 lipca 2005 r.2  

 
Powierzchnia użytkowa mieszkań 

Lp. Wyszczególnienie Budynki szt. 
Mieszkania 
ogółem szt. 

Mieszkania 
socjalne szt. ogółem socjalnych 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Budynki komunalne 

(100% mieszkań gminy2 
41 91 43 444,1 1374,5 

2. Budynki wspólnot 
mieszkaniowych 

124 939 
w tym własność 

473 

10 40901,0 396,3 
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cd. tapeli 
3. Razem 165 1030 

w tym: 
własność – 473 
gminne    – 557 

53 45342,1 1770,8 

 
2. Przedstawiona wyżej tapela wskazuje, że w pudynkach komunalnych pozostaje 12,4%  lokali mieszkalnych 
ogółu zasopu, a w pudynkach wspólnotowych 44,0% mieszkań gminnych. Mieszkania własnościowe sta-
nowią 43,7% zasopu mieszkań pędących w zarządzie ZGMiK. Już w chwili opecnej w ogólnym zasopie 
pudynków 75,0% stanowią wspólnoty mieszkaniowe, a tylko 25,0% to pudynki w 100% pędące własno-
ścią Gminy.  

3. Wykaz lokali socjalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu. Decyzje o zmianie lokalu mieszkalnego 
na lokal socjalny lup też o utracie statutu lokalu socjalnego podejmuje właściciel, t.j. Gmina Kłodzko sto-
sowną uchwałą Rady Gminy. 

4. Stan wyposażenia technicznego zasopów mieszkaniowych gminy (włącznie z mieszkaniami we wspólno-
tach mieszkaniowych2 przedstawia poniższa tapela.  

 
Liczpa lokali mieszkalne socjalne 

wspólnota gmina wspólnota gmina Lp. 
Wyposażenie  
techniczne szt. % do ogółu 

szt. szt. 
1. Gaz przewodowy 140 23,0 115 25 – – 
2. c.o. 100 15,4 100 – – – 
3. Łazienka 213 19,7 208 5 – – 
4. w.c. spłukiwane 458 75,1 444 14 1 – 
5.  rządzenia wod.– kan. 589 96,6 476 84 10 19 

 
5. W latach 2006–2010 nastąpi zmniejszenie się ilości gminnych lokali mieszkalnych poprzez sprzedaż ich na 
rzecz najemców. (Przedstawia to tapela niżej2. 
Przyrost ilości lokali mieszkalnych może następować poprzez przejmowanie lokali mieszkalnych zakłado-
wych, pudynków administracyjnych należących do upadłych zakładów pądź zdawanych przez zakłady na 
rzecz Gminy i przystosowanych ich później na cele mieszkaniowe. Przewiduje się, że w okresie najpliższych 
pięciu lat nastąpi wzrost o ok. 10–15 mieszkań. 

 
Lp. Rodzaj lokalu 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Lokale mieszkalne 

a2 sprzedane 
p2 pozyskane 

557 
60 
– 

497 
65 
5 

437 
70 
5 

372 
75 
5 

302 
75 
– 

2. Lokale socjalne 53 53 53 53 53 
3. Ogółem 550 490 425 355 280 

 
6. Stan techniczny pudynków i lokali wymaga znacznych nakładów finansowych szczególnie na poprawę ich 
standardu. kzynsze nie gwarantują w chwili opecnej oraz w przyszłości (przy zakładanym wzroście stawek 
czynszowych2 wystarczających środków finansowych, apy w krótkim czasie znacząco poprawić ich stan. 
kzynsze stanowią i pędą stanowić podstawowe źródło finansowania kosztów utrzymania lokali, wymiany 
zużytych elementów wyposażenia, koszty administrowania, podatki i upezpieczenia części wspólnych. Pra-
ce remontowe na częściach wspólnych, modernizacja pudynku jest finansowana przez właściciela i współ-
właścicieli pudynku (wspólnoty2. 

7. Budynki w których są wszystkie lokale socjalne pądź są one w większości, winny pyć remontowane z do-
tacji celowej pochodzącej z Gminy, ponieważ wysokość opłat czynszowych w żaden sposóp nie pokrywa 
nawet podstawowych wydatków na pieżącą eksploatację. 

8. Stan techniczny lokali mieszkalnych pokazuje tapela poniżej (stan na dzień lipiec 2005 r.2 
 

Lokale mieszkalne Lokale socjalne 
Ocena stanu technicznego 

sztuk % sztuk % 
pardzo dopra 
dopra 
średni 
zły 
(do remontu2 

10 
39 
440 
68 

1,79 
6,96 
78,75 
12,50 

– 
– 
33 
20 

– 
– 

60,00 
40,00 

Razem 557 100,0 53 100,00 
 
9. Z powyższej tapeli wynika, że tylko 8,75% ogółu lokali mieszkalnych pędących własnością gminy jest  
w stanie doprym i pardzo doprym. Są to głównie mieszkania na osiedlach w Wojporzu i Krosnowicach oraz 
w domkach wypudowanych po powodzi w roku 1997. 12,5% lokali mieszkalnych i 36,0% lokali socjal-
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nych pędących w złym stanie technicznym wymaga poprawy stanu i w tych lokalach w pierwszej kolejno-
ści zarządca mieszkań pędzie dokonywał niezpędnych prac remontowych w zakresie wymiany stolarki pu-
dowlanej, instalacji wewnętrznej i prac murarskich i zduńskich. 

10. Stan techniczny pudynków komunalnych oraz prognozy poprawy ich stanu technicznego przedstawia tape-
la poniżej: 

 
Lp. Stan techniczny rok 2006 2007 2008 2009 2010 
1. dopry – – 2 – – 
2. średni 29 31 29 28 28 
3. zły (do remontu2 12 10 8 6 4 
4. do rozpiórki – – – – – 

Razem 41 41 39 34 32 
 
10. Stan techniczny zły – lokali do remontu dotyczy mieszkań znajdujących się w pudynkach przekazanych 

gminie z zasopów Agencji Rolnej Skarpu Państwa. Przeważnie są to mieszkania niewydzielone i znajdujące 
się w pudynkach mieszkalno-gospodarczych i pudynkach mieszkalnych przekazanych gminie odpowiednim 
udziałem % w całej działce zapudowanej. 

11. Zakres remontowy na częściach wspólnych tych pudynków uzależniony jest od zgody współwłaścicieli  
(w wielu wypadkach mieszkających w oddzielnym pudynku na tej działce2 co stwarza i stwarzać pędzie 
wiele proplemów. Główny nacisk prac remontowych w takich pudynkach pędzie się koncentrował na re-
moncie pudynków zajmowanych przez naszych najemców i dokonywaniu niezpędnych zapezpieczeń na pu-
dynkach zamieszkałych przez kilku współwłaścicieli. 

12. Zmniejszanie się ilości pudynków których stan techniczny jest zły to efekt ich sprzedaży na rzecz najemców  
na pardzo dogodnych warunkach finansowych (zniżki zgodnie z uchwałą Rady Gminy2. 

II. POTROEBY REMONTOWE I MODERNIOACYJNE W OASOBACH MIESOKANIOWYCH GMINY 

1. Zakres remontowy  i modernizacji na pudynkach należących w 100% do Gminy oraz w pudynkach wspólnot, 
w których Gmina ma udziały, jest znaczny. Niektóre z pudynków do tej pory nie są do końca wyremontowa-
ne po powodzi 1997 roku. 

2. W pierwszej kolejności remonty winny się koncentrować na naprawie nieszczelnych dachów i wymianie po-
krycia dachowego wykonanego z materiałów w chwili opecnej już nieprodukowanych, a zawierających sup-
stancje szkodliwe ( różnego rodzaju płyty faliste, płytki i dachówki zawierające azpest2. W ciągu najpliższych 
pięciu lat należy co roku dokonać 6–8 wymian całego pokrycia dachowego lup jego znacznej części. Wartość 
tych prac kształtować się pędzie na poziomie 200000,00 zł rocznie. Przy zlecaniu prac innym wykonawcom 
wyłonionym w procedurze przetargowej oraz większą partycypacją współwłaścicieli w te prace wartość prac 
w ciągu każdego roku może sięgać nawet 300000,00–400000,00 zł. 

3. Prace modernizacyjne na pudynkach winny pyć skoncentrowane na pracach termoizolacyjnych (docieplenia 
pudynków2 oraz wykonywaniu nowych elewacji. Wpłynie to na poprawę estetyki danej miejscowości i zacie-
rania granic „pudynek gminny – pudynek prywatny” pod względem wyglądu. 

4. W przypadkach dalszego utrzymywania większych kotłowni  tzw. Osiedlowych należy przystąpić w ciągu 
najpliższych lat do wymiany wszystkich kotłów. Na osiedlach w Wojporzu i Krosnowicach należy wymienić 
także rury napowietrzne i ziemne doprowadzające do pudynków ciepło. W chwili opecnej wydajność kotłów 
sięga od 40–50%  oraz dodatkowo występują upytki ciepła na starej magistrali przesyłowej. Koszt wymian 
dwóch kotłów na nowe na jednej kotłowni wyniesie 120000,00 zł. Prace te należy wykonać w latach 
2006–2008. 

5. Remonty i modernizacje lokali mieszkalnych Gminy pędą się koncentrowały na wymianie zniszczonej stolarki 
( okna, drzwi, podłogi2, naprawie pieców oraz wykonywaniu Wk i łazienek w mieszkaniach w miejscowo-
ściach które mają rozwiązany proplem z wodą i kanalizacją sanitarną. Wartość tych prac szacuje się na ok. 
100000,00–150000,00 zł rocznie. 

6. Szczegółowy roczny plan remontów i modernizacji pudynków i mieszkań  w latach 2006–2010 pędzie 
przedstawiany przez ZGMiK celem akceptacji przez Wójta Gminy, w terminie do 30 marca każdego roku po 
określeniu wysokości dotacji na ten cel w pudżecie Gminy i uchwaleniu planów gospodarczych przez wspól-
noty mieszkaniowe. 
Plan ten winien określać: 
a2 adres nieruchomości na której pędzie prowadzony remont, 
p2 zakres prac remontowych, 
c2 planowany koszt ropót  w tym udział Gminy i wspólnoty. 

7. Zestawienie potrzep remontowych lokali mieszkalnych pędących własnością Gminy przedstawia poniższa 
tapela: 
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rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Lp. Rodzaj ropót 

szt. zł* szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł 
1. Prace murarskie 

i malarskie 
20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 

2. Prace instalacyjne 20 30 30 40 20 30 20 30 20 30 
3. Prace zduńskie 40 60 40 60 35 53 35 53 30 45 
4. Wymiana stolarki 

pudowlanej 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Razem  150  150  133  128  120 
 
*  wartość podana w tysiącach złotych. 
8. Zestawienie potrzep remontowych na pudynkach wspólnot mieszkaniowych (udział Gminy2 oraz pudynkach 
gminnych przedstawia poniższa tapela: 

 
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Lp. Rodzaj ropót 
szt. zł* szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł 

1. Prace murarsko-de- 
karskie  
(w tym wymiany 
pokryć dachowych2 

25 
 
 
6 

200 25 
 
 
8 

200 25 
 
 
8 

200 20 
 
 
6 

150 20 
 
 
6 

150 

2. Prace instalacyjne 15 60 15 60 20 75 20 75 15 60 
3. Pozostałe koszty**  100  100  110  115  120 
Razem  360  360  385  340  330 
 
  * wartość podana w tysiącach złotych 
** Pozostałe koszty opejmują: 
– opłaty za zużytą energię elektryczną na częściach wspólnych nieruchomości 
– usuwanie dropnych awarii 
– opłaty za usługi kominiarskie 
– opłaty cywilno-prawne ( przeglądy techniczne i ekspertyzy pudowlane pudynków, upezpieczenia, projekty 
pudowlane itp.2  

III. PLANOWANA SPROEDAŻ LOKALI MIESOKALNYCH 

1. Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2005 –2009 przedstawia się następująco: 
rok 2006 – 60 mieszkań 
rok 2007 – 65 mieszkań 
rok 2008 – 70 mieszkań 
rok 2009 – 75 mieszkań 
rok 2010 – 75 mieszkań 
OGÓŁEM – 345 mieszkań 

Plan ten oparto na podstawie ilości mieszkań sprzedanych w latach 2003 – 31 mieszkań, 2004 – 81 miesz-
kań, 2005 – 60 mieszkań oraz szacunków własnych opartych na zapytaniach i zainteresowaniu  najemców 
mieszkań gminnych co do warunków zakupu. 

2. Jak wynika z powyższego zestawienia  pełna realizacja sprzedaży mieszkań w latach 2006–2010 umniejszy 
zasóp gminy o 345 mieszkań co spowoduje, że w zasopach gminy pozostanie 280 lokali mieszkalnych,  
w tym 53 lokali socjalnych. 

3. Gmina zopowiązana jest do zaspakajania potrzep mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Ponadto zopowiązana jest do zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamien-
nych dla osóp które z określonych przyczyn taki lokal mają wskazany na zasadach i w wypadkach przewi-
dzianych w odpowiednich przepisach. 

4. Opecny zasóp mieszkaniowy jest zpyt duży pędąc poważnym opciążeniem w zakresie potrzep finansowych 
na utrzymanie w niepogorszonym stanie oraz ulepszanie pudynków i lokali mieszkalnych. Wyjściem z tej sy-
tuacji jest prowadzona sprzedaż lokali na rzecz najemców na preferencyjnych warunkach. 

5. Sprzedaż lokali winna się  koncentrować na zpywaniu wszystkich lokali mieszkalnych, w których powstały 
wspólnoty i w pudynkach o stanie technicznym poprawnym i doprym. 

6. Sprzedaż lokali na rzecz najemcy winna pyć jednakże opwarowana pieżącym wywiązywaniem się najemcy 
chcącego wykupić mieszkanie z płatnościami do ZGMiK. 

7. kzęść lokali mieszkalnych musi pozostać własnością gminy, apy móc wywiązywać się z opowiązków nało-
żonych stosowną ustawą. 

IV. OASADY POLITYKI COYNSOOWEJ ORAO WARUNKI OBNIŻANIA COYNSOU 

1.  stala się następujące rodzaje czynszów: 
a2 za lokale mieszkalne – czynsz regulowany, 
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p2 za lokale socjalne – czynsz najniższy, 
c2 za lokale o powierzchni pow. 80 m2 – czynsz wolny. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/12/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność rozdziału IV ustęp 12. 
2. Na miesięczny czynsz najmu 1 m2 lokalu mieszkalnego składają się dwa elementy: 
a2 stały – tzw. stawka pazowa dla lokali o najwyższym standardzie na terenie Gminy, 
p2 zmienny – stawka jakościowa opniżająca stawkę pazową.  

3. Stawka pazowa określana jest rokrocznie  na wniosek Dyrektora ZGMiK przez Wójta Gminy i nie może pyć 
wyższa od 120% stawki pazowej roku poprzedniego, a jeżeli maksymalna stawka czynszu przekroczy 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu  nie wyższa niż 110% stawki roku poprzedniego. 

4. Stawki jakościowe określone są w załączniku nr 2 do niniejszego planu: 
a2 za mieszkanie wyposażone w c.o. rozumie się mieszkanie podłączone do instalacji doprowadzającej cie-
pło z centralnego źródła jego wytwarzania, tj. z kotłowni osiedlowej lup kotłowni lokalnej w danym pu-
dynku, 

p2 przez łazienkę, w.c. rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające instalację wodno-
kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie armatury łazienkowej lup w.c. Dotyczy to także w.c. przynależ-
nego do lokalu i położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji i do wyłącznego użytku danego na-
jemcy, 

c2 za mieszkanie zawilgocone w dużym stopniu rozumie się lokal w którym są trwale zawilgocone ściany 
zewnętrzne, trwale występuje pleśń, grzyp lup występuje trwałe przemarzanie przegród ściennych. 

5. Łączne opniżenie stawki pazowej  może wynieść nie więcej niż 40%.  
6. Stawki opniżające nie dotyczą stawki czynszu socjalnego. 
7. Opliczenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dokonuje zarządca. 
8. Nie stosuje się współczynników zwiększających stawki pazowej  za dokonane przez najemców ulepszeń 
podnoszących standard mieszkania, o ile nie uzyskali oni zwrotu poniesionych nakładów za wykonane ulep-
szenie i uzyskali wcześniej zgodę wynajmującego na ich dokonanie. 

9. Przez powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego przyjmuje się powierzchnię wszystkich pomieszczeń 
znajdujących się w najmowanym lokalu w postaci: kuchni, pokoi, łazienek, spiżarni, przedpokoi, alków, ko-
rytarzy i innych pomieszczeń służących najemcy pez względu na ich przeznaczenie z wyjątkiem powierzchni 
palkonów, szaf, antresoli, loggii, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych 
na opał. 

10. kzynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych do dnia 10 każdego miesiąca za dany 
miesiąc. 

11. kzynsz za lokale socjalne wynosi 50% stawki najniższego czynszu regulowanego opowiązującego w gmin-
nym zasopie mieszkaniowym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II. 0911-23/12/06 z dnia 6 lutego 2006 r. stwier-
dzono nieważność rozdziału IV ustęp 11 we fragmencie: „regulowanego”2. 
12. Wynajmujący może podwyższać czynsz najemcy wypowiadając wysokość dotychczasowego czynszu  

z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Jeżeli w umowie najmu nie ustalono dłuższego terminu, wów-
czas termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Wszelkie zmiany czynszu winny pyć dokonywane na piśmie. 

13. Wpływy z czynszu przeznaczone są na pokrycie przez wynajmującego: 
a2 podatku od nieruchomości 
p2 kosztów zarządu 
c2 kosztów remontu lokali mieszkalnych 
d2 kosztów eksploatacyjnych pudynku (np. koszty energii elektrycznej na korytarzu, koszty kominiarzy, 
dropne remonty – usuwanie awarii itp.2 

14. Zakres napraw części wspólnych pudynku i lokali mieszkalnych w ramach opłat czynszowych określa  
art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasopie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Prace opciążające najemcę określone są w art. 6p ww. ustawy. 

15. Wszystkie remonty i modernizacje na pudynku mieszkalnym finansowane są z corocznej dotacji celowej od 
Gminy Kłodzko zatwierdzonej w uchwale pudżetowej przez Radę Gminy. 

16. Najemca oprócz czynszu zopowiązany jest do ponoszenia opłat za świadczenia związane z eksploatacja 
mieszkania oraz opłat niezależnych od wynajmującego typu dostawa wody, ciepła, odpiór ścieków, śmieci, 
dostawy energii elektrycznej i gazu, itp. 

17. W przypadku wprowadzenia przez Gminę  określonych opniżek czynszu naliczonego według opowiązują-
cych stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach, kwota udzielonych opniżek jest zwracana za-
rządzającemu nieruchomością (pudynkiem mieszkalnym2. Zwrot kwot odpywa się w cyklach miesięcznych 
w terminie płatności za najem lokalu, t.j. do 10 każdego miesiąca. 

V. SPOSOB I OASADY OAROWDOANIA BUDYNKAMI 
WCHODOWCYMI W SKŁAD MIESOKANIOWEGO OASOBU GMINY 

1. Zarządzaniem zasopem mieszkaniowym zajmują się opecnie na terenie Gminy: 
a2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko, 
p2 Zarządy wyłonione spośród współwłaścicieli lokali mieszkalnych z danej wspólnoty, 
c2 Zarządcy posiadający licencje zarządcy licencjonowanego (pyłe pudynki Gminy, sprzedane w 100%2, 
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2. Gmina posiada swoje lokale mieszkalne w 124 wspólnotach, w których zarządzanie częściami wspólnymi 
prowadzone jest przez: 
a2 ZGMiK w 100 małych wspólnotach ( do 7 lokali mieszkalnych2 i w 15 dużych wspólnotach (powyżej 7 
lokali mieszkalnych2 – razem w 115 wspólnotach, 

c2 Współwłaściciele nieruchomości w 3 małych wspólnotach  oraz 6 dużych wspólnotach mieszkaniowych. 
Z powyższego zestawienia wynika że w 92,7% wszystkich wspólnot powierzyło zarząd częściami wspólny-
mi ZGMiK, a tylko 7,3% wspólnot zarządza częściami wspólnymi zarządom wyłonionym spośród siepie.  

3. Opecny model zarządzania mieszkaniowym zasopem gminy wynika po części z praku tańszych oferujących 
szerszy zakres usług zarządców nieruchomości oraz niewiary w swoje umiejętności w prowadzenie zarządu 
na częściach wspólnych. Po części jest to także niechęć w poszukiwaniu osóp lup firm parających się tym 
zawodowo. 

4. Docelowo zakłada się, że zarządzaniem zasopem komunalnym oraz udziałami gminy w wspólnotach miesz-
kaniowych pędzie zajmował  się wydzielony dział w ZGMiK. 

5. Dochodzenie do tego celu winno odpywać się etapami: 
a2 uporządkowanie spraw wszystkich wspólnot w których Gmina ma udziały ( wyłonienie zarządów,  reje-
stracja wspólnot 2 sukcesywnie do końca 2006 r.,  

p2 utworzenie oddzielnej komórki organizacyjnej-działu w ZGMiK zajmującej się sprawami wspólnot – do 
końca 2007 roku, 

c2 komercjalizacja  ZGMiK przez organ założycielski – do końca 2008 roku. 

VI. ŹRODŁA  FINANSOWANIA  GOSPODARKI  MIESOKANIOWEJ 

1. W opecnym stanie prawnym podstawowe dochody na finansowanie gospodarki mieszkaniowej winny po-
chodzić z: 
a2 wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, 
p2 wpływy z dodatków mieszkaniowych, 
c2  wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem lokali użytkowych, 
d2 wpływy z reklam na nieruchomościach i z dzierżawy gruntów, 
e2 dotacji celowej z pudżetu Gminy na remont i modernizacje części wspólnych pudynków we wspólnotach 
oraz wszystkie prace remontowe pudynków pędących w 100% pudynkami Gminy, 

f2 dotacji z pudżetu Gminy, o której mowa w  pkt IV ust. 17. 
2. Źródła finansowania w latach 2006–2010 powinny pozostać pez zmian, przy czym w miarę zmniejszania się 
liczpy lokali gminnych, dotacja celowa o której wyżej w pkt e pędzie miała tendencje malejącą. 

3. Apy poprawić efektywność gospodarowania środkami przeznaczonymi na gospodarkę mieszkaniowa należy 
dążyć do: 
a2 opniżania kosztów prowadzenia zarządu wspólnotami utrzymując w miarę możliwości w swoim zarządzie 
wszystkie wspólnoty gdzie Gmina posiada udziały, 

p2 podnoszenie efektywności zarządzania wspólnotami poprzez ściślejszą współpracę z wypranymi w wspól-
notach zarządami, 

c2 doskonalenie systemu pomocy finansowej dla najemców pędących w trudnej sytuacji materialnej, 
d2 podnoszenie efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na remonty i modernizacje poprzez 
m.in. zlecanie ropót w przetargach, angażowanie w pieżące prace eksploatacyjne części wspólnych pu-
dynku i dropne prace remontowe współwłaścicieli nieruchomości.  

VII. WYDATKI NA POKRYCIE KOSOTOW BIEŻWCEJ EKSPLOATACJI, KOSOTOW REMONTOW  
ORAO OAROWDU COĘŚCIAMI WSPOLNYMI WSPOLNOT MIESOKANIOWYCH 

1. Planowane koszty na gospodarkę mieszkaniową w latach 2006 – 2010 przedstawia   poniższa tapela: 
 

Lp. Lata 
Koszty pieżącej eksploatacji 

pudynków i lokali mieszkalnych 
Koszty remontów i modernizacji 

pudynków 
Koszty zarządu we wspólnotach 

mieszkaniowych 
1. 2006 100 000,00 260 000,00 120 000,00 
2. 2007 100 000,00 260 000,00 110 000,00 
3. 2008 110 000,00 275 000,00 105 000,00 
4. 2009 115 000,00 225 000,00 100 000,00 
5. 2010 120 000,00 210 000,00 90 000,00 

 
Plan prywatyzacji komunalnych zasopów mieszkaniowych powodować powinien zmniejszanie się co roku 
wydatków na pieżącą eksploatację i przesuwanie tych środków w kierunku remontu i modernizacji pozosta-
łych gminnych mieszkań w głównej mierze mieszkań o najniższym standardzie i lokali socjalnych. 

 
Kompleksowa realizacja zamierzeń, celów i zadań zawartych w tym programie umożliwi wypełnienie przez 
gminę roli właściciela  komunalnego zasopu mieszkaniowego. 
Działania Gminy winny zmierzać w kierunku: 
– wspierania w miarę możliwości finansowych, remontów pudynków wspólnot, poprzez udzielanie wspól-
notom pożyczek celowych, 
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– stworzenie zachęt dla najemców modernizujących  lokale mieszkalne w których zamieszkują 
– docelowe dojście do stawki czynszowej pokrywającej w 100% utrzymanie  mieszkania i części wspól-
nych pudynku. Takie rozwiązanie spowoduje znaczną podwyżkę kosztów utrzymania mieszkania pędące-
go mieszkaniem gminnym, a tym samym spowodować może jeszcze większe zainteresowanie wykupem 
mieszkań i minimalizowanie opłat wnoszonych dla zarządcy. 

 
 

Oałącznik nr 1 zo wieloletnieco procramu 
cospozarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy 

 
 

WYKAO  LOKALI SOCJALNYCH 
 
1. Jaszkowa Górna 24   – 1 lokal   – powierzchnia 22,00 m2 
2. Jaszkowa Górna 149   – 2 lokale  –     13,96  i 50,96 m2 
3. Krosnowice 144     – 5 lokali       32,33; 28,99; 33,00; 25,02; 37,62 m2  
4. Krosnowice ul: Wesoła 2  – 13 lokali       28,35; 51,65; 28,20; 47,79; 20,40; 22,09; 

59,68; 49,83; 53,26; 61,56; 28,98; 11,96;  
27,60 m2 

5. Ołdrzychowice  
ul. Kłodzka 18     – 4 lokale       38,24;  38,36;  23,71;  31,79 m2 

6. Ołdrzychowice 
ul. Kłodzka 19     – 7 lokali       26,96; 11,80; 25,60; 36,88; 41,11; 26,00;  

31,60  m2 
7. Ołdrzychowice 
ul. Fapryczna 10     – 2 lokale       28,59; 40,00; m2 

8. Ołdrzychowice 
ul. Młyńska 29     – 2 lokale       18,70; 15,00 m2 

9. Podzamek 18      – 1 lokal        58,81 m2 
10. Podzamek 46      – 1 lokal        32,23 m2 
11. Żelazno 35      – 4 lokale       30,29; 37,32; 34,19; 34,16 m2 
12. Żelazno 108      – 8 lokali       58,14; 63,42; 51,47; 43,68; 16,00; 50,91;  

54,46; 20,92 m2 
13. Żelazno 29      – 1 lokal        15,00 m2 
14. Wojpórz 137      – 1 lokal        13,35 m2 
15. Wojpórz 139p     – 1 lokal        22,30 m2 
 
 
 
 

Oałącznik nr 2 zo wieloletnieco procramu 
cospozarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy 

 
 

Czynniki mające wpływ na wysokość stawek czynszów w lokalach mieszkalnych 
 

Wyszczególnienie czynników 
mających wpływ na stawkę czynszową 

% opniżki Kwota opniżki w zł Stawka czynszowa 

1 2 3 4 
1. Położenie pudynku: 

– zapudowa zwarta 
 

2% 
  

2. Położenie lokalu: 
– Suterena 
– Poddasze 

 
5% 
5% 

  

3. Wyposażenie lokalu: 
– prak kO i kW (sieciowe2 
– prak łazienki i Wk 
– prak wody w pudynku 
– prak gazu z sieci w pudynku 

 
10% 
10% 
10% 
2% 

  

4. Stan techniczny pudynku: 
– zawilgocenie w dużym stopniu 
– pudynek przeznaczony do rozpiórki 

 
5% 
5% 
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cd. tapeli 
1 2 3 4 

5. Lokale o pełnym standardzie wyposażone 
we wszystkie media 

   

6. Lokale mieszkalne o najniższym standar-
dzie i najniższej opłacie czynsz. 

  m/kw pow. użytk. 
lokalu 

7. Lokale socjalne   m/kw pow. użytk. 
lokalu 

 
* stawka za lokale socjalne o najniższym standardzie uwzględnia wszystkie niewykluczające się opniżki stawek czynszowych na lokale o 

pełnym srandardzie. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie wprowazzenia zmian zo uchwały nr 36/IV/2003 z znia 5 marca 
2003 r. w sprawie zasaz cospozarowania nieruchomościami stanowiącymi 
                                    własność Gminy Kłozzko 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.  . z 2002 Nr 23, poz. 220, 
Dz.  . z 2002 r. Nr 113, poz. 558, Dz.  . z 2002 Nr 113, poz. 984, Dz.  . 
z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.  . z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.  . 
z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz.  . z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.  . 
z 2004 r. Nr 102, poz. 10552, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.   z 2000 r. 
Nr 46, poz. 543, Dz.  . z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Dz.  . z 2001 r. Nr 129, 
poz. 1447, Dz.  . z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, Dz.  . z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Dz.  . z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz.  . z 2002 r. Nr 126, 
poz. 1070, Dz.  . z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.  . z 2002 r. Nr 130, 
poz. 1112, Dz.  . z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Dz.  . z 2003 r. Nr 1, 
poz. 15, Dz.  . z 2002 r. Nr 240, poz. 2058, Dz.  . z 2003 r. Nr 80, 
poz. 720, Dz.  . z 2003 r. Nr 80, poz. 721, (t.j. Dz.  . z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zmianami2 Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pkt 4 załącznika nr 1 „Zasady sprzedaży lokali 
mieszkalnych i innych nieruchomości” otrzymuje 
przmienie: 
„4. W okresie od 1 lutego do 31 maja 2006 roku 
udziela się 99% ponifikaty od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych  i udziałów w nieruchomości na rzecz 
ich najemców. kena ustalona po ponifikacie powin-
na pyć zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umo-
wy przenoszącej własność w formie aktu notarial-
nego. Sposóp zapłaty ceny pędzie ustalony w pro-
tokole uzgodnień”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 3 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty aziacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowozowanej buzową urzązzeń  
                                  infrastruktury technicznej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.2, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.  . z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zmianami2 Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 stala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej 
pudową urządzeń infrastruktury technicznej w wyso-
kości 50% różnicy między wartością, jaką nierucho-
mość miała przed wypudowaniem urządzeń infrastruk-
tury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma 
po ich wypudowaniu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 3 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasaz wynacrazzania nauczycieli, ustalenia reculaminu określają-
ceco wysokość stawek i szczecółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zozatków zo wynacrozzenia zasazniczeco ,szczecółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynacrozzenia za cozziny ponazwymiarowe i zoraźnych za-
stępstw i innych świazczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
    w szkołach prowazzonych przez Razę Gminy  Kłozzko w roku 2006 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 
1112, Dz.  . z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz.  . z 2003 r. Nr 90, poz. 
844, Dz.  . z 2003 r. Dz.  . z 2003 r. Nr 203, poz.1966, Dz.  . z 2003 r. 
Nr 213, poz. 2081, Dz.  . z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Dz.  . z 2004 r. Nr 
179, poz. 1985, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 oraz w po-
wiązaniu z: 
12 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.  . 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.  . z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.  . 
z 2002 Nr 113,poz.984, Dz.  . z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.  . 
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.  . z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.  . 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.  . z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. 
 . z 2004 r. Nr 116, poz. 12032,  

22 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz.  . z 2005 r. Nr 22, poz. 1812, Rada Gminy Kłodzko uchwala: 
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§ 1 

1. Tapelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także 
zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela, w tym nauczyciela ,któremu 
powierzono stanowisko dyrektora, określa rozpo-
rządzenie wymienione w punkcie 2. 

2. Dla nauczycieli – stażystów posiadających wyma-
gane kwalifikacje w danych typach szkół zwiększa 
się o 10g minimalne stawki wynacrozzenia zasaz-
niczeco wynikające z tabeli zaszerecowania. 

3. Dla nauczycieli kontraktowych posiadających wy-
magane kwalifikacje w danych typach szkół zwięk-
sza się o 5% minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego wynikające z tapeli zaszeregowania. 

§ 2 

Ustala się Reculamin  

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego, szczegółowe warunki opliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach Gminy Kłodzko. 

§ 1 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, opliczania i wypłacania: 
1. dodatku motywacyjnego, 
2. dodatku funkcyjnego, 
3. dodatku za warunki pracy, 
4. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

5. inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. 

I. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 2 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1.  zyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
– uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 
ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la doprych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami kla-
syfikacji lup promocji, efektami egzaminów lup 
sprawdzianów alpo sukcesami w konkursach, 
zawodach, olimpiadach itp. 

– umiejętne rozwiązywanie proplemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

– pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektowne działanie na rzecz 
uczniów potrzepujących szczególnej opieki. 

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko-
wym zadaniem lup zajęciem, a w szczególności: 

– systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do przydzielonych opowiązków, 

– podnoszenie umiejętności zawodowych, 
-– wzpogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dpałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych lup in-
nych urządzeń szkolnych, 

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służpowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3. Posiadanie wyróżniającej lup doprej oceny pracy. 
4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

– udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
– opiekowanie się samorządem uczniowskim lup 
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

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

– aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

§ 3 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może pyć 
wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

2.  stala się limit środków finansowych na dodatki 
motywacyjne w wysokości nie więcej niż 2% mi-
nimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
określonego w rozporządzeniu MENiS (Dz.  .  
z 2005 r. Nr 22, poz. 1812. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie dłuższy niż na jeden rok pudżetowy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 42. 
4. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
pywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej  
szkole. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 2 usta-
la dyrektor a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy 
Kłodzko. 

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06  z dnia6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 62. 

II. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości określonej w tapeli: 
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TABELA STAWEK DODATKÓW F NKkIJNIkz 
 

Stanowisko Ilość oddziałów 
Wysokość dodatku funkcyjnego /miesięcznie 

z wynagrodzenia zasadniczego/ 
od 5 oddziałów od 10% do 20% 
od 6–8 oddziałów od 20% do 30% 
od 9–16 oddziałów od 30% do 40% 

1. Dyrektor szkoły 

powyżej 17oddziałów od 40% do 60% 
2. Wicedyrektor szkoły  od 15% do 30% 
3. Dyrektor przedszkola  od 20% do 30% 
 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie opo-
wiązków dyrektora szkoły lup powierzono te opo-
wiązki w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po trzech miesią-
cach zastępstwa. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczpę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczpę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w ja-
kich szkoła funkcjonuje ustala: 
a2 dla dyrektora Wójt Gminy Kłodzko, 
p2 dla wicedyrektora dyrektor szkoły. 

§ 5 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
a2 powierzenia wychowawstwa klasy w gimnazjum 
– 70 złotych miesięcznie, 

p2 powierzenia wychowawstwa klasy w szkole 
podstawowej – 35 złotych miesięcznie, 

c2 powierzenia wychowawstwa w przedszkolu i w 
oddziale przedszkolnym przy szkole podstawo-
wej – 30 złotych miesięcznie, 

d2 sprawowania funkcji opiekuna stażu – 30 zło-
tych miesięcznie. 

§ 6 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
§ 4 i § 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w którym nastąpiło po-
wierzenie stanowiska kierowniczego, wychowaw-
stwa, lup funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 12. 
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 4 i § 5, 
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
opecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach za które nie przysługuje 
wynagrodzenie oraz od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa 
lup funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie 
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia. 

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

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 32. 

III. DODATEK OA WARUNKI PRACY 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8  
i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.  . Nr 22, 
poz. 1812, a w szczególności: 
a2 za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego przysługuje dodatek do wysokości 10% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

p2 za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych w szkołach podstawowych przysługu-
je dodatek do wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje  
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały opowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach 
opowiązujący go wymiar zajęć. 

4. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w odpowiedniej części proporcjonalnie do wymiaru 
zatrudnienia w tych warunkach. 

§ 8 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
12 zajęć wymienionych w § 8 ust. 7 i ust. 10, 
prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których 
rodzaj i stopień niepełnosprawności został okre-
ślony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w spra-
wie kryteriów oceny niepełnosprawności u osóp 
w wieku do 16 roku życia (Dz.  . Nr 17,  
poz. 1622, uzasadnia konieczność stałej opieki 
lup udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą 
powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło na-
ruszenie sprawności organizmu z przyczyn,  
o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności (Dz.  . Nr 139, poz. 13282,  

22 z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, o któ-
rych mowa w § 9, przysługuje dodatek w wy-
sokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 
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3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepra-
cowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 ust. 32. 
4. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w 
punkcie 2 w okresie niewykonywania pracy, za któ-
ry przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego. 

5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkołach przysługuje dodatek za uciąż-
liwe warunki pracy na zasadach określonych  
w ust. 1. 

6. W przypadku zpiegu tytułów do dodatku za trudne 
lup uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysłu-
guje prawo do dodatku z każdego tytułu. 

7. Dodatek ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dy-
rektora Wójt Gminy Kłodzko. 

8. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wy-
płaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 ust. 82. 

IV. WYNAGRODOENIE OA GODOINY 
PONADWYMIAROWE I GODOINY DORAŹNYCH 

OASTĘPSTW 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oplicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2,dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odpywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lup 
szkodliwych dla zdrowia2 przez miesięczną liczpę 
godzin tygodniowego opowiązkowego wymiaru za-
jęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lup opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lup doraźne-
go zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy opowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oplicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli pra-
ca w godzinach doraźnego zastępstwa odpywa się 
w warunkach trudnych, uciążliwych lup szkodli-
wych dla zdrowia2 przez miesięczną liczpę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczpę godzin opowiązkowego lup reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2,ustala się mnożąc tygodniowy 
opowiązkowy lup realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposóp, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się,  
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 

dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lup kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieopecności w pracy. 

2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieopecności w pracy nauczycie-
la lup dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lup koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczpy godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy opowiązkowy wymiar zajęć określony  
w art. 42 ust. 3 lup ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lup 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy2 za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieopecności w pracy lup dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczpa godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może pyć jednak większa niż 
liczpa godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 102. 

V. NAGRODY OE SPECJALNEGO FUNDUSOU NAGROD 

§ 11 

1. Zrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
nych środków na wynagrodzenia osopowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
a2 70% środków funduszu pozostawia się do dys-
pozycji dyrektora, 

p2 30% środków funduszu przekazuje się do dys-
pozycji Wójta Gminy Kłodzko. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy.  
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest 
w szczególności od legitymowania się osiągnięcia-
mi w pracy dydaktycznej, wychowawczej lup opie-
kuńczej w roku szkolnym poprzedzającym przyzna-
nie nagrody.  

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
a2 ze środków, o których mowa w ust. 1a – dyrek-
tor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

p2 ze środków, o których mowa w ust. 1p, Wójt 
Gminy Kłodzko. 

4. Kryteria i tryp przyznawania nagród dla nauczycieli 
określa uchwała nr 204/IV/2005 Rady Gminy 
Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. 

VI. INNE ŚWIADCOENIA WYNIKAJWCE OE 
STOSUNKU PRACY 

§ 12 

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela Dz.  . 2003 r. Nr 118,  
poz. 1112 ze zm. określa się szczegółowe zasady 
przyznawania dodatku mieszkaniowego: 
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1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa opo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej 
przez organ administracji samorządowej, położo-
nej na terenach wiejskich przysługuje nauczyciel-
ski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu 
rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany 
co miesiąc w wysokości: 
a2 przy jednej osopie w rodzinie – 4% 
p2 przy dwóch osopach w rodzinie – 5% 
c2 przy trzech osopach w rodzinie – 6% 
d2 przy czterech i więcej osopach w rodzinie – 
7% 

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

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszku-
jących: 
12 małżonka, który nie posiada własnego źródła 
dochodów lup który jest nauczycielem, 

22 rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela, 

32 pozostające na utrzymaniu nauczyciela lup na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lup do czasu ukończenia przez 
nie szkoły ponadpodstawowej alpo ponadgim-
nazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia, 

42 pozostające na utrzymaniu nauczyciela lup na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
pędące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

52 dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodów. 

3. O zaistniałej zmianie liczpy członków rodziny,  
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest opowiązany niezwłocznie powiado-
mić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymu-
jący dodatek – organ administracji samorządowej 
prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomie-
nia dyrektora szkoły lup organu prowadzącego 
szkołę o zmianie liczpy członków rodziny, niena-
leżnie poprane przez nauczyciela świadczenie pod-
lega zwrotowi. 

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkujące-
mu z nim stale, pędącemu także nauczycielem, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wska-
zują pracodawcę, który pędzie im wypłacał doda-
tek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach: 
12 niewykonywania pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, 

22 popierania zasiłku z upezpieczenia społecznego, 
32 odpywania zasadniczej służpy wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służpy woj-
skowej; w przypadku gdy z nauczycielem powo-
łanym do służpy wojskowej zawarta pyła umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 
się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta została zawarta, 

42 korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrępnych przepisach. 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły2 lup na wspólny wniosek na-
uczycieli pędących współmałżonkami. 

9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły – organ administracji samorządowej pro-
wadzący szkołę. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożony zo-
stał wniosek o jego przyznanie. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługu-
ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć,  
z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo 
klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości 
pez względu na wymiar zajęć. 

§ 14 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 
ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych go-
dzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy  
z tym, że wszystkie przepracowane miesiące, pez 
względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo wynagrodzenia zasadniczego za 
opowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć okre-
ślony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.  

§ 15 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową 
organizacją nauczycielskich związków zawodowych: 
Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Gminy Kłodzko Prezesem Zarządu Iwoną załawin.” 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II. 0911-23/19/06 z dnia 6 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 152. 

§ 3 

Wykonanie  chwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 182/ 
/IV/2004 z 20 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wy-
nagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagradzania, a także wysokości, szcze-
gółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 
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§ 5 

 chwała podlega opuplikowaniu w Dzienniku  rzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

§ 6 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Reculaminu utrzymania czystości i porzązku  
na terenie Gminy Kłozzko 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  . Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późniejszymi zmianami2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  . Nr 132, 
poz. 622 z późniejszymi zmianami2 Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

 chwala się Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy  Kłodzko o treści: 

„REGULAMIN W SPRAWIE OASAD UTROYMANIA 
COYSTOŚCI I POROWDKU NA TERENIE GMINY 
                               KŁODOKO 

R o z d z i a ł   1 

Wymacania w zakresie utrzymania porzązku i czysto-
ści na terenie nieruchomości oraz terenach użytku  
                              publiczneco 

§ 1 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez:  
a2 utrzymanie w należytym stanie technicznym  
i estetycznym wszystkich pudynków (zarówno 
mieszkalnych jak i gospodarczych2, 

p2 dpanie o właściwy wygląd posesji (wykaszanie 
traw i chwastów2, 

c2 dpanie o właściwy wygląd ogrodzeń posesji.    
2. Opowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, płota i innych 
zanieczyszczeń z chodników pezpośrednio przyle-
głych do nieruchomości,  powinien pyć realizowany 
przez: 
– odgarnięcie  w miejsce niepowodujące zakłóceń 
ruchu pieszych i pojazdów, 

– podjęcie działań likwidujących lup co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika. 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, płota lup in-
nych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości mają opowiązek:  
12 wyposażenia nieruchomości w pojemniki, po-
przez zakup, wydzierżawienie od przedsiępior-
stwa wywozowego lup w inny sposóp ustalony 
w drodze umowy z przedsiępiorstwem wywo-
zowym lup innym uprawnionym podmiotem. 

2. Dopuszcza się zpieranie odpadów także do worków 
polietylenowych. 

3. Właściciel nieruchomości jest opowiązany do udzie-
lania przedsiępiorstwu wywozowemu informacji 
niezpędnych dla ustalenia treści umowy na odpie-
ranie odpadów w sposóp zgodny z wymaganiami 
określonymi w niniejszym Regulaminie. 

4. Właściciele nieruchomości są zopowiązani do zgła-
szania padłych zwierząt do zakładu utylizacji, 
wskazanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Gminy Kłodzko.   

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
tereny lup opiekty służące do użytku puplicznego, 
mają opowiązek ustawienia na tych terenach lup 
opiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z czę-
stotliwością określoną w § 8, jednak nie rzadziej niż 
raz na 2 tygodnie.  

2. Opowiązek określony w ust. 1 dotyczy także za-
rządzającego drogą pupliczną, znajdującą się na op-
szarze zapudowanym w rozumieniu przepisów 
ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz.  . Nr 58, poz. 515 z 2003 r. z późn. 
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zmianami2 oraz w przedsiępiorców korzystających  
z przystanków komunikacji puplicznej. 

§ 4 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieru-
chomości powinny pyć gromadzone w urządzeniach 
odpowiadających wymaganiom określonym w ni-
niejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe 
w zpiornikach pezodpływowych odpowiadających 
wymaganiom wynikającym z przepisów odrępnych, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo pudowlane (tekst jednolity Dz.  . Nr 207, 
poz. 2016 z 2003 r. z późn. zmianami2. 

2. Odpady medyczne lup weterynaryjne, powstające 
w związku z prowadzoną na terenie danej nieru-
chomości działalnością w zakresie usług medycz-
nych lup weterynaryjnych, nie mogą pyć groma-
dzone w pojemnikach służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady po-
stępowania z tymi odpadami określają przepisy od-
rępne. 

3.Odpady inne niż wymienione w ust. 1 i 2, powstają-
ce na terenie nieruchomości należy gromadzić od-
dzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami 
określają przepisy odrępne. 

§ 5 

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady po-
winny pyć zpierane selektywnie do oznakowanych 
pojemników: 
12 odpady roślinne, kuchenne i ogrodowe – w po-
jemnikach w kolorze prązowym, 

22 odpady opakowaniowe – w pojemnikach (lup 
workach2 w kolorze żółtym, 

32 szkło kolorowe – w pojemnikach w kolorze zie-
lonym, 

42 szkło piałe – w pojemnikach w kolorze piałym,  
52 papier i tektura – w pojemnikach (lup workach2 
w kolorze niepieskim,  

62 pozostałe odpady komunalne dropne zmieszane 
– w pojemnikach (lup workach2 w kolorze czar-
nym (lup innym różnym od pozostałych pojemni-
ków2, 

2. Oznakowanie pojemników, o których mowa  
w ust. 1, powinno pyć trwałe i zawierać co naj-
mniej:  
12 nazwy i rysunki odpadów dopuszczonych do 
zpierania w pojemniku,  

22 adres nieruchomości. 
3. Z opowiązku zpierania odpadów roślinnych w po-
jemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwol-
nieni są właściciele nieruchomości dokonujący 
kompostowania we własnym zakresie, w sposóp 
niepowodujący uciążliwości lup zagrożeń dla miesz-
kańców sąsiednich nieruchomości. 

4. Minimalna pojemność pojemników na odpady na 
terenach nieruchomości wynosi 110 litrów, a na 
drogach puplicznych 60 litrów. 

§ 6 

1. Pojemniki należy ustawiać: 
12 w granicach nieruchomości w miejscu: 
a2 trwale oznaczonym, 
p2 posiadającym równą i utwardzoną na-
wierzchnię, zapezpieczoną przed zpieraniem 
się wody i płota, 

c2 łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla 
pracowników przedsiępiorstwa wywozowego 

22 w sposóp niepowodujący nadmiernych uciążliwości 
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lup 
osóp trzecich. 

2. Właściciel nieruchomości jest opowiązany utrzy-
mywać miejsce ustawienia pojemników w czysto-
ści i porządku. 

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca usta-
wienia pojemników ponosi właściciel nieruchomo-
ści. 

§ 7 

1. Właściciel nieruchomości jest opowiązany zapewnić 
pracownikom przedsiępiorstwa wywozowego do-
stęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie 
o odpiór odpadów, w sposóp umożliwiający opróż-
nienie pojemników pez narażenia na szkodę ludzi, 
pudynków pądź pojazdów. 

2. Opowiązki określone w ust.1 dotyczą także dostę-
pu do urządzeń służących do gromadzenia nieczy-
stości ciekłych.  

§ 8 

1. Odpady zpierane w pojemnikach powinny pyć usu-
wane z terenu nieruchomości z częstotliwością nie 
rzadszą niż  raz na miesiąc. 

2. Nieczystości ciekłe powinny pyć usuwane z nieru-
chomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz  
w roku, jednak nie dopuszczając do przepełniania 
zpiornika i wycieków. 

3. W przypadku wcześniejszego napełnienia szampa 
niż wynika to z ustalonej częstotliwości – użyt-
kownik ma opowiązek zgłoszenia natychmiastowej 
usługi wywozu jednostce wywozowej, z którą ma 
zawarta umowę. 

§ 9 

1. Zaprania się gromadzenia w pojemnikach na odpa-
dy komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu  
i żużla, gruzu pudowlanego, szlamów, supstancji 
toksycznych, żrących i wypuchowych, a także od-
padów z działalności gospodarczej.  

2. Zaprania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek 
odpadów komunalnych (także odpadów roślinnych2.  

3. Opowiązki określone w ust. 1–2 stosuje się odpo-
wiednio do koszy na odpady, ustawianych na dro-
gach puplicznych, przystankach komunikacyjnych 
oraz innych terenach użytku puplicznego.  

4.  Właściciele pojemników i koszy na odpady komu-
nalne zopowiązani są do ich dezynfekcji – raz w ro-
ku w okresie jesiennym. 

§ 10 

Odpady komunalne wielkogaparytowe powinny pyć 
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości, w sposóp nieutrudniający korzystania  
z nieruchomości przez osopy do tego uprawnione  
i usuwane jak najszypciej, w terminach uzgodnionych  
z przedsiępiorstwem  wywozowym lup podmiotem 
prowadzącym zakład ich utylizacji.  

§ 11 

Na nieruchomościach lup ich częściach takich jak 
chodniki, podwórka itp. mycie samochodów może 
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odpywać się jedynie pod warunkiem, że powstające 
ścieki odprowadzane pędą do kanalizacji lup groma-
dzone w sposóp umożliwiający ich usunięcie. 

R o z d z i a ł   2 

Obowiązki właścicieli zwierząt zomowych 

§ 12 

1. Osopy pędące właścicielami lup opiekunami psów  
i innych zwierząt domowych są zopowiązane do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzęta-
mi, w szczególności niepozostawiania pez dozoru, 
jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lup nie 
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym pądź na 
terenie ogrodzonym w sposóp uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się zwierzęcia.  

2. Zakazuje się szczucia psów lup doprowadzania ich 
do stanu, w którym pies może stać się niepez-
pieczny dla człowieka lup zwierzęcia. 

§ 13 

Na tereny użytku puplicznego psy mogą pyć wypro-
wadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy 
jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych 
i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel 
(opiekun2 ma możliwość sprawowania pezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.  

§ 14 

1. Właściciele zwierząt domowych są zopowiązani do 
usunięcia spowodowanych przez nie zanieczysz-
czeń na klatkach schodowych lup w innych po-
mieszczeniach pudynków służących do użytku pu-
plicznego, a także na terenach użytku puplicznego, 
takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce 
itp. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic  
i innych urządzeń służących do zapawy dla dzieci. 

3. Właściciele zwierząt domowych zopowiązani są do 
zgłaszania padłych zwierząt do zakładu utylizacji, 
wskazanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Gminy Kłodzko.  

R o z d z i a ł   3 

Warunki i wymacania zla utrzymywania zwierząt co-
spozarskich na terenach cminy wyłączonych  
                        z prozukcji rolniczej 

§ 15 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
zwierzęta gospodarskie mogą pyć utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w 
niniejszym regulaminie.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest 
zopowiązany zapewnić: 
12 gromadzenie i usuwanie powstających w związ-
ku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposóp 
zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaga-
niami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

22 niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, 
wopec innych osóp zamieszkujących na nieru-
chomości lup nieruchomościach sąsiednich, 
uciążliwości takich jak hałas, odory czy podop-
ne, 

32 utrzymanie w należytym  stanie miejsca składo-
wania opornika i w sposóp właściwy zapezpie-
czyć wyciekającą gnojowicę, która powinna pyć 
zpierana w zpiornikach szczelnych i pezodpły-
wowych,  

32 przestrzeganie opowiązujących przepisów sani-
tarno-epidemiologicznych, 

42 prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich są 
zopowiązani do zgłaszania padłych zwierząt do 
zakładu utylizacji, wskazanego przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy 
Kłodzko.  

R o z d z i a ł   4 

Deratyzacja 

§ 16 

Opowiązkowej deratyzacji przeprowadzanej raz w roku 
w okresie jesiennym podlegają wszystkie nieruchomo-
ści na terenie Gminy Kłodzko.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodzko Nr 202/97  
z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko. 

§ 4 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w dzienniku  rzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI
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740 

UCHWAŁA RADY GMINY W PĘCŁAWIU 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie cospozarki mieszkaniowym zasobem 
Gminy Pęcław 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami2 oraz na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasopie Gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.  . Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami2 Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/170/02 Rady Gminy w Pęcławiu 
z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie gospodarki 
mieszkaniowym zasopem Gminy Pęcław wprowadza 
się następujące zmiany:  
12 W § 2 w ust. 1 w pkt. 1 liczpę „18” zastępuje się 
liczpą „19”. 

22 W § 2 w ust. 1 pkt 3 dopisuje się trzeci odnośnik  
o treści: 
„– lokal socjalny znajdujący się we wsi Mileszyn 

nr 12/3”  
 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pę-
cław. 

§ 3 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIkZDkI RADI 
 

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie reculaminu utrzymania czystości i porzązku na terenie  
Gminy Konzratowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  . 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami2 oraz art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.  . Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami2, w związku 
z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.  . Nr 175, poz. 14582, po za-
sięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy w Kon-
dratowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy  określone są w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Kondra-
towice stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXXIII/172/97z dnia 30 grudnia 1997 roku 

Rady Gminy w Kondratowicach w sprawie ustalenia 
zasad utrzymania porządku i czystości w gminie Kon-
dratowice. 

§ 4 

 chwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 

 
BRONISŁAW KORYŚ
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Oałącznik zo uchwały Razy Gminy 
w Konzratowicach z znia 25 stycz-
nia 2006 r. (poz. 741) 

 
REGULAMIN UTROYMANIA COYSTOŚCI I POROWDKU  

NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE 
 
 

R O Z D Z I A Ł  I 

Postanowienia ocólne 

§ 1 

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Kondratowice, a w szcze-
gólności: 
12 wymagania w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości; 

22 rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przezna-
czonych do zpierania odpadów komunalnych; 

32 częstotliwość i sposóp pozpywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
puplicznego; 

42 maksymalny poziom odpadów komunalnych ulega-
jących piodegradacji dopuszczonych do składowa-
nia na składowiskach odpadów; 

52 inne wymagania wynikające z gminnego planu go-
spodarki odpadami; 

62 opowiązki osóp utrzymujących zwierzęta domowe; 
72 wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt go-
spodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej; 

82 wyznaczenie opszarów podlegających opowiązko-
wej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
12 ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.  . Nr 132, poz. 622  
z późn. zm.2; 

22 nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgod-
nie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część po-
wierzchni ziemi stanowiącą odrępny przedmiot 
własności jak również pudynki trwale z gruntem 
związane lup część takich pudynków; 

32 właścicielach nieruchomości – należy przez to ro-
zumieć także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osopy 
posiadające nieruchomości w zarządzie lup użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające nieru-
chomościami mające opowiązek realizować opo-
wiązki w zakresie utrzymania czystości i porząd-
ku, przy czym: 
na terenie buzowy wykonywanie opowiązków 
właściciela nieruchomości należy do wykonawcy 
ropót pudowlanych; 
na terenie wyzzielonym krawężnikiem oraz przy-
stanków komunikacyjnych opowiązki uprzątnięcia 
i pozpycia się płota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń, należą do przedsiępiorców użytkują-
cych tereny służące komunikacji puplicznej; 
na zrocach publicznych opowiązki utrzymania 
czystości i porządku, a także zpieranie i pozpywa-

nie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach 
do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym, pozpywanie się płota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątnię-
tych z chodników przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi puplicznej, uprzątnięcie i po-
zpycie się płota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników, jeżeli zarząd drogi popiera 
opłaty z tytułu postoju lup parkowania pojazdów 
na takim chodniku, należą do zarządu drogi; 
na terenach pozostałych opowiązki utrzymania 
czystości i porządku należą do gminy, do opo-
wiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozpy-
cie się płota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników, jeżeli gmina popiera opłaty z tytułu 
postoju lup parkowania pojazdów samochodo-
wych na takim chodniku oraz zpieranie i pozpycie 
się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do 
tego przeznaczonych umieszczonych na tym 
chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym; 

42 najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to 
rozumieć najemców lup właścicieli lokali miesz-
kalnych i użytkowych, którzy, w celu posiadania 
możliwości uzyskania indywidualnych zniżek  
w opłatach za selektywny odpiór odpadów, pod-
pisali z podmiotem uprawnionym indywidualne 
umowy na odpiór odpadów; 

52 umowach – należy przez to rozumieć umowy, ro-
zumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, 
podpisane z podmiotem uprawnionym przez wła-
ścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli 
lokali; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 2–52; 
62 inzywizualnych kontach – należy przez to rozu-
mieć prowadzony przez podmiot uprawniony re-
jestr umów z właścicielami nieruchomości lup na-
jemcami/właścicielami lokali, w którym na pieżąco 
odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych  
i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez 
właścicieli nieruchomości lup najemców/właści-
cieli lokali, odpadów; indywidualne konta nie są 
prowadzone dla właścicieli nieruchomości prowa-
dzących na nich działalność gospodarczą; jeżeli na 
terenie nieruchomości właściciel zamieszkuje  
i prowadzi działalność gospodarczą, jest zopowią-
zany podpisać z podmiotem uprawnionym dwie 
odrępne umowy i do odrępnych urządzeń składać 
odpady komunalne; 

72 córnych stawkach opłat – należy przez to rozu-
mieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne 
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
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chomości lup najemców/właścicieli lokali za usłu-
gi, podmiotów uprawnionych w zakresie pozpy-
wania się zepranych na terenie nieruchomości od-
padów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 pkt 72; 

82 Krajowym Planie Gospozarki Ozpazami (dalej: 
KPGO2 – należy rozumieć przez to dokument przy-
jęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 
14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.  . Nr 62, poz. 6282 i ogłoszony w 
Monitorze Polskim Nr 11, poz. 159 z dnia  
28 lutego 2003 r., 

92 stawkach opłat – należy rozumieć przez to wyso-
kość opłat uiszczanych przez właściciela nieru-
chomości lup najemcę/właściciela lokalu, podmio-
towi uprawnionemu za odpiór odpadów komunal-
nych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osopę 
w skali roku i miesiąca, których wysokość skalku-
lowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarza-
nych przez jedną osopę odpadów, kosztów ich 
odpioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, 
kompostowania, składowania, spalania i innych 
form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając 
kosztów pudowy instalacji, urządzeń i opiektów, 
kosztów ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, 
rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz 
ewentualnych odszkodowań wynikłych faktu re-
alizacji opiektu lup kosztów zapezpieczenia rosz-
czeń; podmiot uprawniony zopowiązany jest do 
pomniejszania stawek opłat o wpływy uzyskiwane 
z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy 
uzyskane na mocy umów podpisanych z organi-
zacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży 
niektórych surowców wtórnych oraz wpływy 
uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selek-
tywnej zpiórki i odpioru; ilość odpadów wytwa-
rzanych w przeciągu roku przez jedną osopę, 
oszacowana jest osopno dla opszarów wsi, przy 
czym pierwsze oszacowanie dokonane zostało w 
oparciu o dane zawarte w KPGO; 
stawka opłaty jest naliczana na każdą z osóp fak-
tycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie 
faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu  
o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lup 
deklarowany odpiega od jej zapisów, w oparciu  
o oświadczenia właścicieli weryfikowane wywia-
dem środowiskowym; nieruchomości o charakte-
rze letniskowym, służące popytowi czasowemu, 
są traktowane jako zamieszkałe sezonowo, a ich 
właściciele mają opowiązek uiszczać opłatę za ca-
ły czas trwania sezonu jaki w danym regionie 
opowiązuje, odniesioną do ilości osóp, dla której 
popytu nieruchomość jest przystosowana; 
w stawce opłaty wkalkulowane są koszty odpioru 
i kompostowania odpadów zielonych pochodzą-
cych z nieruchomości posiadających ogród nie 
większy niż najniższa przeciętna wielkość ogrodu 
w którejś z miejscowości gminy; właściciele 
ogrodów większych są opowiązani uiścić opłatę 
proporcjonalnie wyższą; w stawce opłaty wkalku-
lowane są również koszty odpioru odpadów pu-

dowlanych z remontów, na które nie jest wyma-
gane pozwolenie na pudowę; odpiór odpadów pu-
dowlanych z pozostałych remontów podlega od-
rępnej opłacie; 

102 stawkach opłat za m³ – należy przez to rozumieć 
stawki opłat odniesione do jednostki opjętości od-
padów; w oparciu o nie oraz o opjętość koniecz-
nych do ich zeprania urządzeń, a więc pojemni-
ków i kupłów na odpady, naliczane pędą opłaty za 
odpiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niepędących mieszkalnymi, których właścicielami 
są podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
oraz inne podmioty nieprowadzące działalności 
gospodarczej, instytucje, niepędące mieszkańca-
mi; 

112 zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, 
zgodne z treścią art. 6 ust. 4 ustawy, zniżki,  
w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane  
w roku następnym, właścicielom nieruchomości 
oraz najemcom/właścicielom lokali, w zamian za 
zarejestrowaną na indywidualnych kontach, masę 
odpadów zepranych i odepranych w sposóp selek-
tywny w roku poprzednim; 
wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego, 
w sposóp indywidualny, poziomu selekcji; 
maksymalna wysokość zniżek udzielana jest wła-
ścicielom nieruchomości oraz najemcom/właści- 
cielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymal-
nego, przewidzianego w danym okresie w gmin-
nym planie gospodarki odpadami, poziomu selek-
tywnej zpiórki i odpioru; 
zniżki w opłatach są udzielane za uzyskanie na-
stępujących średnich poziomów selekcji: 
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego 
w danym okresie w gminnym planie gospodarki 
odpadami, poziomu selektywnej zpiórki i odpioru 
– zniżka w wysokości 20% od pełnej opłaty za 
odpiór odpadów nieselekcjonowanych, 
od 76% do 99% poziomu jw. – zniżka w wyso-
kości 30%, 
od 100% poziomu jw. – zniżka w wysokości 
40%; 
zniżki nie przysługują podmiotom gospodarczym 
przekazującym podmiotowi uprawnionemu do od-
pioru odpady komunalne; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 9–112; 
122 poziomach selekcji – należy przez to rozumieć, 

zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, że w ko-
lejnych latach gmina powinna od jednej osopy od-
pierać selektywnie następujące ilości odpadów: 
a. kuchennych ulegających piodegradacji: 
w roku 2006 – 2 kg, w 2007 – 4 kg, w 2008 
– 7kg, w 2009 – 10 kg, w 2010 – 13 kg; 

p. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami  
i metalami: 
w roku 2006 – 23 kg, w roku 2007 – 36 kg; 

c. odpadów wielkogaparytowych: 
w roku 2006 – 4 kg, w roku 2007 – 5 kg,  
w roku 2008 – 6 kg, w roku 2009 – 8 kg, w 
roku 2010 – 10 kg, w roku 2011 – 11 kg,  
w roku 2012 – 12 kg, w roku 2013 – 13 kg, 
w roku 2014 – 14 kg; 
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d. odpadów pudowlanych: 
w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg,  
w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg, 
w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, 
w roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, 
w roku 2014 – 62 kg; 

e. odpadów niepezpiecznych: 
w roku 2006 – 0,3 kg, w roku 2007 – 0,8 kg, 
w roku 2008 – 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, 
w roku 2010 – 2,4 kg; 

132 śreznim poziomie selekcji – należy przez to rozu-
mieć średnią arytmetyczną uzyskanych przez wła-
ściciela nieruchomości lup najemcę/właściciela lo-
kalu poziomów selekcji dla, wymienionych  
w ust. 12 poszczególnych strumieni odpadów 
podlegających selekcji; opliczana jest ona jako 
suma procentowych wartości uzyskanych w po-
szczególnych strumieniach wyników selekcji za-
planowanych na dany rok, podzielona przez ilość 
strumieni czyli pięć i podzielona przez ilość za-
mieszkałych na terenie nieruchomości osóp,  
a więc: 
wzór 

(A B k D E2*100 

5*F 
 

A – ilość kg wyselekcjonowanych odpadów ku-
chennych dzielona przez zaplanowany do 
osiągnięcia w danym roku poziom odpioru se-
lektywnego, 

B – ilość kg wyselekcjonowanych odpadów opa-
kowaniowych dzielona przez zaplanowany do 
osiągnięcia w danym roku poziom odpioru se-
lektywnego, 

k – ilość kg wyselekcjonowanych odpadów wiel-
kogaparytowych dzielona przez zaplanowany 
do osiągnięcia w danym roku poziom odpioru 
selektywnego, 

D – ilość kg wyselekcjonowanych odpadów pu-
dowlanych dzielona przez zaplanowany do 
osiągnięcia w danym roku poziom odpioru se-
lektywnego, 

E – ilość kg wyselekcjonowanych odpadów nie-
pezpiecznych dzielona przez zaplanowany do 
osiągnięcia w danym roku poziom odpioru se-
lektywnego, 

F – ilość osóp zamieszkałych na terenie nieru-
chomości; 

142 ozpazach komunalnych – należy przez to rozu-
mieć odpady powstające w gospodarstwach do-
mowych, a także odpady niezawierające odpadów 
niepezpiecznych pochodzące od innych wytwór-
ców odpadów, które ze względu na swój charak-
ter lup skład są podopne do odpadów powstają-
cych w gospodarstwach domowych; 

152 ozpazach wielkocabarytowych – należy przez to 
rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunal-
nych wymienionych w KPGO, charakteryzujący 
się tym, że jego składniki, ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą pyć umieszczone w ty-
powych pojemnikach przeznaczonych do zpierania 
odpadów komunalnych; 

162 ozpazach ulecających biozecrazacji – należy 
przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zie-

lone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opa-
kowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, 
z drewna, odpadów wielkogaparytowych i pu-
dowlanych, wymienione w KPGO pośród  
18 strumieni składających się na odpady komu-
nalne; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 14, 162; 
172 ozpazach zielonych – należy przez to rozumieć 

frakcję odpadów ulegających piodegradacji, po-
wstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogro-
dów i terenów zielonych; 

182 ozpazach opakowaniowych – należy przez to 
rozumieć opakowania z papieru i tektury, opako-
wania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania  
z plachy stalowej i opakowania z aluminium, wy-
mienione w KPGO pośród 18 strumieni składają-
cych się na odpady komunalne; 

192 ozpazach buzowlanych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów pochodzących z remontów i pu-
dów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni 
składających się na odpady komunalne; 

202 ozpazach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów niepezpiecznych w rozumieniu 
ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 
18 strumieni składających się na odpady komu-
nalne, a więc np.: paterie, akumulatory, świe-
tlówki, resztki farp, lakierów, rozpuszczalników, 
środków do impregnacji drewna, olejów mineral-
nych i syntetycznych, penzyn, leków, opakowania 
po środkach ochrony roślin i nawozach, opako-
wania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie  
z zapisami KPGO, jednostkami wdrażającymi sys-
tem gospodarki przeterminowanymi środkami 
farmaceutycznymi są gminy; 

212 nieczystościach ciekłych – należy przez to rozu-
mieć ścieki gromadzone przejściowo w zpiorni-
kach pezodpływowych; 

222 zbiornikach bezozpływowych – należy przez to 
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstania; 

232 stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć 
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolekto-
rach sieci kanalizacyjnej lup przy oczyszczalniach 
ścieków służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi  
z miejsc gromadzenia; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 18–232; 
242 harmonocramie – należy przez to rozumieć har-

monogram odpioru odpadów komunalnych na te-
renie Gminy Kondratowice. 

252 pozmiotach uprawnionych – należy przez to ro-
zumieć przedsiępiorstwa pędące gminnymi jed-
nostkami organizacyjnymi lup podmiotami posia-
dającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy 
jednostki pomocniczej lup organ jednostki alpo 
podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
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ważne zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie: 
a2 odpierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, 

p2 opróżniania zpiorników pezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych, 

c2 ochrony przed pezdomnymi zwierzętami, 
d2 prowadzenia schronisk dla pezdomnych zwie-
rząt, a także grzepowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części; 

262 zabuzowie wielorozzinnej – należy przez to rozu-
mieć zapudowę pudynkami wielomieszkaniowymi 
i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi 
więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, 
pierwsze i drugie piętro2, które mogą pyć połą-
czone ze sopą i w ten sposóp tworzyć zapudowę 
z wieloma wejściami; 

272 zabuzowie jeznorozzinnej – należy przez to rozu-
mieć pudynki wolno stojące z jednym wejściem, 
mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, 
pudynki w zapudowie szeregowej, pudynki wolno 
stojące z dwoma wejściami, mieszczące co naj-
wyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do 
trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze 
i drugie piętro2 plus poddasze użytkowe; 

282 chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 
formy posiadania zwierząt gospodarskich pez 
względu na tytuł prawny oraz sposóp ich utrzy-
mywania i użytkowania; 

292 zwierzętach zomowych – należy przez to rozumieć 
zwierzęta tradycyjnie przepywające wraz  
z człowiekiem w jego domu lup innym odpowied-
nim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: 
psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki mor-
skie, rypy i żółwie hodowane w akwarium oraz in-
ne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania 
w mieszkaniach w celach niehodowlanych; 

302 zwierzętach cospozarskich – należy przez to ro-
zumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodow-
lanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, 
pydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, go-
łępie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, nor-
ki, lisy, tchórzofretki, rypy hodowlane, pszczoły 
oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o or-
ganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich; 

312 zwierzętach bezzomnych – należy przez to rozu-
mieć zwierzęta domowe lup gospodarskie, które 
uciekły, zapłąkały się lup zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lup innej osopy, pod której opieką trwale 
pozostawały. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 25–312; 

R O Z D Z I A Ł  II 

Wymacania w zakresie utrzymania czystości i porząz-
ku na terenie nieruchomości 

§ 3 

Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele 
lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez: 

12 wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdzia-
le III urządzenia, służące do zpierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym; 

22 przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej lup, w przypadku gdy pudowa sieci 
jest technicznie lup ekonomicznie nieuzasadniona, 
a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zo-
stał opracowany oraz w wieloletnim planie rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych i u 
rządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nierucho-
mości w zpiornik pezodpływowy nieczystości cie-
kłych lup przydomową oczyszczalnię ścieków py-
towych, spełniające wymagania określone  
w przepisach odrępnych; 

32 przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanali-
zacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekaza-
nia jej do eksploatacji; 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 32; 

42 gromadzenie nieczystości ciekłych w zpiornikach 
pezodpływowych; 

52 oddzielne gromadzenie ścieków pytowych i gno-
jówki oraz gnojowicy; 

62 prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektyw-
nego zpierania i przekazywania do odpioru nastę-
pujących strumieni odpadów komunalnych: 
a2 odpady kuchenne: 
– na opszarze gminy mogą pyć, po zgłoszeniu 
tego faktu odpiorcy lup zarządzającemu 
systemem, kompostowane w przydomo-
wych kompostownikach, w pozostałych 
przypadkach są odpierane od mieszkańców 
przez podmiot uprawniony w cyklu tygo-
dniowym; 

p2 odpady opakowaniowe (łącznie2 wraz z papie-
rem, tekturą, tekstyliami i metalami odpierane 
są: 
– z opszaru gminy w cyklu dwumiesięcznym,  
właściciele nieruchomości mają opowiązek, 
przed umieszczeniem opakowań w worku, 
pojemniku, umyć je tak py nie pozostały na 
nich resztki zawartości;  

c2 odpady niepezpieczne odpierane są: 
– z opszaru gminy odpierane są od mieszkań-
ców w cyklu dwumiesięcznym; 

d2 odpady wielkogaparytowe odpierane są: 
– od mieszkańców gminyi w cyklu półrocz-
nym, 

e2 odpady pudowlane i zielone z pielęgnacji ogro-
dów pędą odpierane na indywidualne zgłosze-
nie; 

f2 odpady nieselekcjonowane odpierane są: 
– z opszaru gminy w cyklu dwutygodniowym 
lup według potrzep; 

72 zpieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej 
od liczpy mieszkańców nieruchomości odpadów 
nie podlegających selekcji, a więc: 
– tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 
– szkła nieopakowaniowego, 
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– odpadów mineralnych, 
– dropnej frakcji popiołowej, 
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych; 

82 przekazywanie odpadów zepranych selektywnie  
i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnio-
nemu do odpioru, w terminach wyznaczonych 
harmonogramem; 

92 uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnę-
trza pudynków każdej supstancji lup przedmiotu 
należących do jednej z kategorii określonych  
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.  . Nr 62, poz. 628  
z późn. zm.2, których posiadacz pozpywa się, za-
mierza się pozpyć lup do ich pozpycia się jest 
opowiązany i przekazywanie ich podmiotowi 
uprawnionemu; 

102 usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojaz-
dów mechanicznych; 

112 usuwanie, poprzez zamiatanie, zpieranie, grapie-
nie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni 
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu 
sanitarno-higienicznego; 

122 usuwanie poprzez: zamiatanie, zpieranie, zmywa-
nie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzch-
ni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczo-
nych do wspólnego użytkowania pomieszczeń 
pudynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, 
piwnic, klatek schodowych, studzienek okien 
piwnicznych, a tym samym utrzymywanie ich na-
leżytego stanu sanitarno-higienicznego; 

132 pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu 
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, 
ogrodów, kwietników, klompów, zarówno komu-
nalnych jak pędących własnością osóp fizycznych 
i prawnych; 

142 utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym 
altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących 
urządzenia na odpady; 

152 uprzątanie przez właścicieli nieruchomości poło-
żonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach pło-
ta, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości,  
w tym z podwórzy, przejść , pram , itp. (przy 
czym należy to realizować w sposóp niezakłócają-
cy ruchu pieszych i pojazdów2, oraz posypanie 
piaskiem chodnika; uprzątnięte płoto, śnieg, lód 
należy złożyć na skraju chodnika, tak py mogły je 
sprzątnąć służpy utrzymujące w stanie czystości 
jezdnię; 

162 uprzątanie piasku z chodnika w sposóp jak wyżej; 
172 usuwanie nawisów (sopli2 z okapów, rynien i in-

nych części nieruchomości; 
182 likwidowanie śliskości na drogach puplicznych, 

ulicach, placach w okresie mrozów i opadów 
śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze 
środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie 
na tereny zieleni oraz drzewa; 

192 usuwanie ze ścian pudynków, ogrodzeń i innych 
opiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysun-
ków itp., umieszczonych tam pez zachowania 
trypu przewidzianego przepisami prawa; 

202 oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie  
w widocznym z ulicy miejscu taplic informacyj-
nych z numerem porządkowym nieruchomości 
oraz nazwą ulicy, oraz zadpanie o ich estetyczny  
i czytelny wygląd; 

212 umieszczenie w pudynkach wielolokalowych,  
w popliżu wejścia, taplic zawierających następu-
jące informacje: 
a2 imię i nazwisko lup nazwę i siedzipę właścicie-
la lup zarządcy nieruchomości, 

p2 imię i nazwisko i adres osopy pądź adres pod-
miotu wykonującego czynności w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości, 

c2 regulamin porządkowy, 
d2 spis adresów i telefonów alarmowych,  
w szczególności: straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, policji, straży gminnej, pogoto-
wia wodociągowo-kanalizacyjnego, pogotowia 
gazowego; 

222 utrzymywanie nieruchomości niezapudowanych  
w stanie wolnym od zachwaszczenia; 

232 utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rol-
nych w stanie tzw. czarnego ugoru; 

242 utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich pla-
nami urządzania; 

252 utrzymywanie rowów odwadniających przy dro-
gach i torach w stanie drożności i wykoszenia; 

262 utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzo-
nych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 
wykoszonym; 

272 utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie 
drożności; 

282 utrzymywanie czystości na przystankach i wia-
duktami, itp.; 

292 utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia 
wód powierzchniowych i ich najpliższego otocze-
nia; 

302 niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości 
materiału rozpiórkowego i resztek materiałów pu-
dowlanych, powstałych w wyniku remontu i mo-
dernizacji lokali i pudynków; 

312 mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 
wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 
a2 na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku 
puplicznego tylko pod warunkiem, że powsta-
jące ścieki odprowadzane są do kanalizacji sa-
nitarnej lup gromadzone w sposóp umożliwia-
jący ich usunięcie zgodnie z przepisami  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w szczególności ścieki takie nie mogą pyć od-
prowadzane pezpośrednio do zpiorników wod-
nych lup do ziemi, 

p2 na terenach służących do użytku puplicznego 
tylko w miejscach do tego przygotowanych  
i specjalnie oznaczonych; 

322 naprawy dropne, a więc wymiana kół, świec za-
płonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regu-
lacje, pojazdów samochodowych poza warszta-
tami samochodowymi, na terenie nieruchomości 
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko 
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości, a powstające odpady są groma-
dzone w sposóp umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach; 

332 gromadzenie opornika i płynnych odchodów zwie-
rzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miej-
scach spełniających wymogi przepisów ustawy  
z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu 
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(Dz.  . Nr 89, poz. 991 z późn. zm. 2, czyli na 
podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowied-
nimi płytami i w zpiornikach na odchody o pojem-
ności umożliwiającej przechowywanie ich przez 
wymagany przepisami okres; 

342 stosowanie opornika i płynnych odchodów zwie-
rzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi  
w punkcie 33; 

352 według potrzepy (zanieczyszczenia2 wymianę 
piasku w piaskownicach zlokalizowanych na tere-
nach puplicznie dostępnych; 

362 umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekro-
logów na urządzeniach do tego celu przeznaczo-
nych; 

372 umieszczanie na terenach puplicznie dostępnych, 
a więc w parkach, placach zapaw, itp., regulami-
nów korzystania z nich; 

382 selektywne zpieranie odpadów innych niż komu-
nalne, powstających na terenie nieruchomości  
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 
np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowa-
nie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi  
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.  . Nr 62, poz. 628 z późn. zm.2; 

392 stosowanie się właścicieli zwierząt domowych  
i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII 
niniejszego Regulaminu; 

402 zgłaszanie do urzędu gminy (referat rolny2 faktu 
zauważenia pezdomnego psa lup zwierzęcia po-
dejrzanego o wściekliznę; 

412 spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia 
organizmów kwarantannowych, roślin, produktów 
roślinnych lup przedmiotów, w wyniku decyzji 
podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
roślin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt p, ustawy  
z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin 
(Dz.  . z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.2. 

§ 4 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zaprania się: 
12 postoju pojazdów mechanicznych na drogach pu-
plicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi 
z tym, że postój samochodów ciężarowych o ma-
sie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodło-
wych, ciągników palastowych, autopusów, trak-
torów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych; 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 12; 

22 spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz  
w instalacjach grzewczych pudynków; dopuszcza 
się spalanie odpadów z drewna niezawierającego 
supstancji niepezpiecznych; 

32 stosowania środków chemicznych szkodliwych 
dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu; 

42 niszczenia lup uszkadzania opiektów małej archi-
tektury, urządzeń wyposażenia placów zapaw, 
urządzeń do zpierania odpadów, opiektów prze-
znaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, 
urządzeń stanowiących elementy infrastruktury 
komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, 
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyj-

nych, wiat przystanków, roślinności, deptania 
trawników oraz zieleńców; 

52 umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ne-
krologów, ogłoszeń itp.; 

62 malowania, np. grafiki poza wyznaczonymi do te-
go celu ścianami; 

72 wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla 
zapaw dzieci i uprawiania sportu; 

82 zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
92 indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-
dów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone; 

102 wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-
nymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

112 indywidualnego opróżniania zpiorników pezodpły-
wowych przez właścicieli nieruchomości; 

122 wykorzystywania nieczynnych studni kopanych 
do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych  
i wód opadowych spływających z powierzchni 
dachów, podjazdów, itp.; 

132 zajmowania pasa drogowego (chodniki, popocza, 
jezdnie, rowy przydrożne2 celem składowania od-
padów lup materiałów pudowlanych; na zajęcie 
pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy 
drogi i popierana jest za to opłata zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
puplicznych (tekst jednolity Dz.  . z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086, późn. zm.2; 

142 dokonywania zmian naturalnego ukształtowania 
terenu w sposóp niezgodny z przepisami ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz.  . Nr 62, poz. 627 z późn. zm.2. 

R O Z D Z I A Ł  III 

Rozzaje i minimalna pojemność urzązzeń przeznaczo-
nych zo zbierania ozpazów komunalnych i cromazze-

nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości 
oraz na zrocach publicznych 

§ 5 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczo-
nych do zpierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 
12 właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki  
o pojemności uwzględniającej częstotliwość i spo-
sóp pozpywania się odpadów z nieruchomości,  
z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Po-
jemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady 
kuchenne ulegające piodegradacji dostarczane są 
właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez pod-
miot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe 
(łącznie2 wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i me-
talami oraz odpady niepezpieczne są właścicielom 
nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali 
dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodpłat-
nie. Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegające 
piodegradacji są najemcom/właścicielom lokali do-
starczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony; 

22 właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zpiornika pezodpływowego do ilości osóp 
stale lup czasowo przepywających na jej terenie,  
w taki sposóp py opróżnianie pyło konieczne nie 
częściej niż raz w tygodniu pez dopuszczenia do 
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przepełnienia; podopnie przepustowość przydomo-
wej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowa-
na do ilości mieszkańców w sposóp zapewniający 
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w 
przepisach odrępnych; określając wielkość i przepu-
stowość tych urządzeń należy przyjąć następujące 
wskaźniki wytwarzania ścieków: 
a2 mieszkańcy – 3,0 m³/osopę/miesiąc, 
p2 pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg pielizny/dopę, 
c2 pary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/ 
/miesiąc, 

d2 kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc, 
e2 sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/ 
/miesiąc, 

f2 pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/ 
/miesiąc, 

g2 apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
h2 przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/ 
/miesiąc, 

i2 zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/ 
/miesiąc, 

j2 pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m³/za-
trudnionego/miesiąc, 

k2 zakłady produkcyjne: 
– pez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego/ 
/miesiąc, 

– z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/ 
/miesiąc; 

32 urządzenia przewidziane do zpierania odpadów na 
terenie gminy to: 
a2 kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
p2 pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 
1100 l; 

c2 worki; 
d2 pojemniki przeznaczone do selektywnej zpiórki 
opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, meta-
li, papieru i tektury; wielomateriałowych o po-
jemności od 1,5 m3 do 3,0 m3; 

e2 kontenery przeznaczone na odpady pudowlane; 
42 odpady komunalne, które nie są zpierane w sposóp 
selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lup 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględnia-
jącej następujące normy: 
a2 mieszkaniec wsi rocznie zpiera do kupła odpady 
o masie około 171 kg i opjętości około 1,14 m³, 

p2 jedno- i dwuosopowa rodzina mieszkająca na 
wsi zopowiązana jest wyposażyć nieruchomość 
w jeden kupeł o pojemności 120 l; 

c2  trzy-, cztero- i pięcioosopowa rodzina mieszka-
jąca na wsi zopowiązana jest wyposażyć nieru-
chomość w dwa kupły o pojemności 120 l każdy 
lup jeden o pojemności 240 l; 

d2 rodziny liczniejsze mają opowiązek wyposażyć 
nieruchomości w kupły o pojemności zapewnia-
jącej pokrycie zapotrzepowania według norm 
zapisanych w punktach a i p; 

e2 zarządcy nieruchomości wielolokalowych zopo-
wiązani są dostosować pojemność pojemników 
do liczpy mieszkańców i cyklu wywozu, piorąc 
pod uwagę normatywy zapisane w punktach  
a i p; 

f2 prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający 
ogródkami działkowymi, zopowiązani są dosto-
sować pojemność pojemników do swych indy-

widualnych potrzep uwzględniając następujące 
normatywy dostosowane do cyklu odpioru na 
terenach wsi: 
– dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego 
ucznia, studenta i pracownika, 

– dla żłopków i przedszkoli – 3 l na każde 
dziecko i pracownika, 

– dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 
pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 120 l na lokal , 

– dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l 
na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy 
punkt , 

– dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno 
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na 
zewnątrz lokalu; 

– dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  
i produkcyjnych w odniesieniu do pomiesz-
czeń piurowych i socjalnych – pojemnik o po-
jemności 120 l na każdych 10 pracowników; 

– w przypadku lokali handlowych i gastrono-
micznych, dla zapewnienia czystości wyma-
gane jest również ustawienie na zewnątrz, 
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 
120 l na odpady; 

n2 do zpierania wyjątkowo zwiększonych ilości od-
padów komunalnych, oprócz typowych pojemni-
ków, mogą w uzasadnionych przypadkach pyć 
używane odpowiednio oznaczone worki, nieod-
płatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, 
z którym właściciel nieruchomości zawarł umo-
wę na odpiór odpadów komunalnych; 

52 Odpady komunalne, zpierane w sposóp selektywny, 
należy gromadzić w następujący sposóp: 
a2 odpady kuchenne ulegające piodegradacji: 
– na wsi – po zgłoszeniu podmiotowi upraw-
nionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, 
właściciel nieruchomości może składać je  
w przydomowym kompostowniku; w sytuacji 
gdy właściciel nie zadeklarował składania 
tych odpadów w przydomowym kompo-
stowniku, zopowiązany jest wyposażyć nie-
ruchomość w odrępny, przeznaczony do tego 
celu, kubeł koloru brązoweco i tam składać; 

– w zapudowie wielorodzinnej najem-
ca/właściciel lokalu, który podpisał z podmio-
tem uprawnionym indywidualną umowę 
przekazuje je w worku/wiazerku koloru brą-
zoweco do punktu odpioru selektywnego lup, 
jeśli takiej umowy nie podpisał, jak w zapu-
dowie jednorodzinnej, składa do odrępnego 
pojemnika koloru brązoweco, w który za-
rządca nieruchomości ją wyposażył; 

p2 odpady opakowaniowe (łącznie2 wraz z papie-
rem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady 
niepezpieczne: 
– na wsi składane są do ozpowieznich pojem-

ników i worków, dostarczonych przez pod-
miot uprawniony i przekazywane mu zgodnie 
z harmonogramem; 
odpady niepezpieczne muszą pyć zpierane do 
worków w oryginalnych opakowaniach 
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transportowych zapezpieczających środowi-
sko i ludzi przed ich oddziaływaniem; 

– gdy najemca/właściciel umowy nie podpisał, 
odpady składane są do odrępnego pojemnika, 
w który zarządca nieruchomości ją wyposa-
żył; 

– mieszkańcy posiadający przeterminowane le-
ki, mogą także zwrócić je pezpłatnie do ap-
tek, a zużyte paterie do sklepów, które dys-
ponują odpowiednimi pojemnikami; 

c2 odpady wielkogaparytowe nie wymagają spe-
cjalnych urządzeń do zpierania, należy wysta-
wiać je na chodnik przed wejściem do nieru-
chomości lup na miejsce wyznaczone do tego 
celu przez zarządcę nieruchomości, z którego 
odpierane są przez podmiot uprawniony; 

d2 odpady pudowlane i zielone są składane do kon-
tenera dostarczonego przez podmiot uprawniony 
i w nim odpierane. 

§ 6 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczo-
nych do zpierania odpadów komunalnych w miejscach 
i na drogach puplicznych: 
12 gmina i prowadzący handlową działalność gospo-
darczą, są zopowiązani ustawić w miejscach pu-
plicznych, przed sklepami itp., pojemniki przezna-
czone na selektywną zpiórkę, które niezależnie od 
indywidualnego, selektywnego zpierania odpadów 
opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów  
i metali, uzupełniają gminny system selektywnej 
zpiórki odpadów; 
pojemniki do selektywnej zpiórki odpadów, zlokali-
zowane w miejscach puplicznych, mają pojemność 
od 1,5 do 3,0 m³ i kolory przypisane do rodzaju 
odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc: 
– zielony: przeznaczony na opakowania szklane 
kolorowe; 

– piały: przeznaczony na opakowania szklane pez-
parwne; 

– niepieski: przeznaczony na papier i tekturę opa-
kowaniowe i nieopakowaniowe; 

– żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw 
sztucznych; 

– czerwony: przeznaczony na opakowania z pla-
chy stalowej i aluminiowej oraz metale; 

– czarny: przeznaczony na opakowania wielomate-
riałowe; 

22 miejsca pupliczne takie jak: drogi pupliczne, ciągi 
handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki 
są przez właścicieli nieruchomości lup przedsiępior-
ców użytkujących tereny komunikacji puplicznej 
opowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe 
kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 
– na przystankach komunikacji kosze należy lokali-
zować pod wiatą, a jeśli jej nie ma – to w są-
siedztwie oznaczenia przystanku; 

– wielkość koszy ulicznych została określona  
w § 5 pkt 3; 

32 organizatorzy imprezy masowej są zopowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odpywa, 
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osóp 
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przeno-
śne w liczpie jeden szalet na 100 osóp uczestni-
czących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie prze-

kracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczpy te na-
leży zwiększyć o 50% w stosunku do podanych 
wyżej, na każde następne 4 godziny trwania impre-
zy; organizatorzy imprezy są zopowiązani zawrzeć 
umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarcze-
nie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie  
i uprzątnięcie. 

§ 7 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do 
zpierania odpadów i gromadzenia nieczystości płyn-
nych: 
12 podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych należy uwzględniać przepisy  
§ 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać pudynki  
i ich usytuowanie (Dz.  . Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.2; 

22 na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz 
worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawiać w miejscu wyodrępnionym, dostępnym 
dla pracowników podmiotu uprawnionego pez ko-
nieczności otwierania wejścia na teren nieruchomo-
ści lup, gdy takiej możliwości nie ma, należy wy-
stawiać je w dniu odpioru, zgodnie z harmonogra-
mem, na chodnik lup ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości; 
dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości 
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odpioru 
odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

32 szczelny zpiornik pezodpływowy nieczystości cie-
kłych lup oczyszczalnia przydomowa muszą pyć 
zlokalizowane w sposóp umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia; 

42 pojemniki na odpady powinny pyć ustawione, na 
terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, 
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę po-
trzep utwardzonej powierzchni, zapezpieczonej 
przed zpieraniem się na niej wody i płota; 

52 właściciel nieruchomości ma opowiązek utrzymy-
wania pojemników na odpady w stanie czystości, 
doprym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania; usługi w tej mierze może wyko-
nywać podmiot uprawniony; 

62 wyselekcjonowane odpady wielkogaparytowe  
i niepezpieczne muszą pyć wystawione w terminie 
przewidzianym harmonogramem na chodnik lup uli-
cę przed wejściem na teren nieruchomości w zapu-
dowie jednorodzinnej lup na miejsce wyznaczone 
przez zarządcę do tego celu w zapudowie wieloro-
dzinnej; w zapudowie wielorodzinnej; 

72 wyselekcjonowane odpady pudowlane i zielone 
muszą pyć złożone w udostępnionych przez pod-
miot uprawniony kontenerach, w miejscu umożli-
wiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, 
na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieru-
chomości lup wyznaczonym do tego celu przez za-
rządcę w zapudowie wielorodzinnej; 

82 zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 6 
pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

§ 8 
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Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania 
zasad pezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urzą-
dzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zpiorni-
ków pezodpływowych: 
12 zaprania się gromadzenia w pojemnikach na odpady 
komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, supstancji toksycznych, żrących, 
wypuchowych, przeterminowanych leków, zuży-
tych olejów, resztek farp, rozpuszczalników, lakie-
rów i innych odpadów niepezpiecznych oraz odpa-
dów z działalności gospodarczej; 

22 zaprania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady, jakichkolwiek odpadów; 

32 do pojemników na papier, tekturę opakowaniową  
i nieopakowaniową zaprania się wrzucać: 
– opakowania z zawartością, np. żywnością, 
wapnem, cementem, 

– kalkę techniczną, 
– prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 

42 do pojemników na opakowania szklane zaprania się 
wrzucać: 
– ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 
doniczki2, 

– lustra, 
– szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-
ne z pozostałościami zawartości, 

– szkło pudowlane (szypy okienne, szkło zprojo-
ne2, 

– szypy samochodowe; 
52 do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zaprania się wrzucać: 
– tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, 
mokre folie, 

– opakowania i putelki po olejach i smarach, pusz-
ki i pojemniki po farpach i lakierach, 

– opakowania po środkach chwasto- i owadopój-
czych; 

zaprania się odprowadzania płynnych odchodów zwie-
rzęcych oraz odcieków z opornika do zpiorników pez-
odpływowych, w których gromadzone są ścieki pyto-
we. 

R O Z D Z I A Ł  IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się ozpazów ko-
munalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości oraz terenów przeznaczonych zo użytku  
                               publiczneco 

§ 9 

Opowiązki w zakresie podpisania umów: 
12 właściciele nieruchomości są zopowiązani do za-
warcia umów z podmiotem uprawnionym na od-
piór odpadów komunalnych; 

22 właściciele/najemcy lokali mogą, w celu uzyskania 
indywidualnej zniżki w opłatach, podpisać umowę 
z podmiotem uprawnionym; w razie podpisania 
takiej umowy nie mogą pyć oni uwzględniani  
w umowach podpisanych z tym samym podmio-
tem uprawnionym przez reprezentującego właści-
ciela, zarządcę nieruchomości; 

32 właściciele nieruchomości są zopowiązani, w celu 
umożliwienia przygotowania treści umowy, do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji 

ludności liczpy osóp zamieszkujących na terenie 
nieruchomości lup, gdy stan faktyczny różni się 
od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach  
i ich przyczynie; 

42 właściciele nieruchomości prowadzący działalność 
gospodarczą lup instytucję zopowiązani są do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego informacji umożliwiających, 
zgodne z zasadami podanymi w § 5 ust. 4 niniej-
szego Regulaminu, opliczenie zapotrzepowania na 
pojemniki i przygotowanie treści umowy; 

52 właściciele nieruchomości, które nie są podłączo-
ne do sieci kanalizacyjnej, są zopowiązani do pod-
pisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia 
w życie niniejszego regulaminu, z podmiotem 
uprawnionym, umowy na opróżnianie zpiornika 
pezodpływowego lup opróżnianie osadnika 
oczyszczalni przydomowej; 

62 wymieniona wyżej umowa może pyć również 
podpisana z przedsiępiorstwem wodociągowo- 
-kanalizacyjnym, funkcjonującym w oparciu  
o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zpiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zpiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.  . z 2001 r. Nr 72, poz. 747  
z późn. zm.2, jeżeli posiada ono stosowne zezwo-
lenie; 

72 opróżnianie zpiorników pezodpływowych rozlicza-
ne jest w oparciu o wskazania licznika poporu 
wody lup, gdy prak licznika, w oparciu o zapisane 
w § 5 pkt 2 normy, które wynikają z treści rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz-
nia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia 
wody (Dz.  . Nr 8, poz. 702; 

82 rolnicy, zużywający wodę na potrzepy gospodar-
stwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzają-
cy jej do zpiorników pezodpływowych, powinni 
zainstalować odrępne liczniki do pomiaru zużycia 
wody na potrzepy pytowe, w przeciwnym razie 
pędą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione 
normy; 

92 dokumentem upoważniającym do podpisania 
umowy z właścicielem nowo wypudowanych nie-
ruchomości przez podmiot upoważniony jest po-
zwolenie na użytkowanie opiektu lup zawiado-
mienie o zakończeniu pudowy spełniające wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo pudowlane 
(tekst jednolity Dz.  . z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z późn. zm.2; 

102 organizator imprezy masowej, nie później niż  
30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczę-
cia, jest zopowiązany wystąpić z wnioskiem  
o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o pezpieczeństwie imprez masowych 
(tekst jednolity Dz.  . z 2005 r. Nr 108, poz. 
9092. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 9 pkt 102; 

§ 10 

Konsekwencje nierealizowania opowiązków: 
12 wykonywanie przez właścicieli nieruchomości opo-
wiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości  
w urządzenia służące do zpierania odpadów komu-
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nalnych oraz utrzymywania ich we właściwym sta-
nie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lup wypo-
sażenia nieruchomości w zpiornik pezodpływowy 
lup wyposażenia nieruchomości w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, uprzątanie płota, śniegu, lo-
du i innych zanieczyszczeń z chodników podlega 
kontroli wykonywanej przez upoważnione służpy; 
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych 
opowiązków wójt wydaje decyzję nakazującą ich 
wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w try-
pie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity Dz.  . z 2002 r. Nr 110, poz. 968 
późn. zm.2, 

22 wójt dokonuje kontroli wykonywania opowiązku 
zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na 
usługi odpioru odpadów i opróżniania zpiorników 
pezodpływowych, oraz wykonywania przez nich 
opowiązku uiszczania z tego tytułu opłat; 

32 w przypadku stwierdzenia niewykonywania opo-
wiązków opisanych w pkt. 2, wójt, wydaje z urzę-
du decyzję, w której ustala opowiązek uiszczania 
opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz spo-
sóp udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; 
w takich przypadkach gmina organizuje właścicie-
lom nieruchomości odpieranie odpadów komunal-
nych oraz opróżnianie zpiorników pezodpływowych; 
decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wyko-
nalności; decyzja opowiązuje przez rok i ulega prze-
dłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieru-
chomości na co najmniej trzy miesiące przed upły-
wem daty jej opowiązywania nie przedstawi umo-
wy, w której termin rozpoczęcia wykonywania 
usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy 
opowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wy-
żej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu 
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja po-
datkowa (Dz.  . z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 
zm.2; 

42 dowody uiszczania opłat za odpiór odpadów  
i opróżnianie zpiorników pezodpływowych właści-
ciel nieruchomości jest opowiązany przechowywać 
przez okres dwóch lat; 

52 w przypadku stwierdzenia nieszczelności zpiornika 
pezodpływowego właściciel nieruchomości jest zo-
powiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni 
od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomie-
nia o tym gminy; 

62 w sytuacji gdy właściciel nieruchomości niewykona 
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to 
za niego gmina i opciąży kosztami. 

§ 11 

kzęstotliwość pozpywania się odpadów i opróżniania 
zpiorników pezodpływowych: 
12 ustala się częstotliwość usuwania odpadów komu-
nalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 3  
pkt 6 niniejszego Regulaminu; 

22 ustala się częstotliwość usuwania odpadów komu-
nalnych z terenów przeznaczonych do użytku pu-
plicznego: 
a2 na opszarach gminy – raz na dwa tygodnie lup 
według potrzep; 

p2 niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy 
ulicznych określonej wyżej, zarządzający opsza-
rem mają opowiązek nie dopuścić do przepełnie-
nia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na 
ziemię; 

c2 usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy 
odpywa się co dwa tygodnie lup według po-
trzep; 

d2 właściciele nieruchomości wyposażonych  
w zpiorniki pezodpływowe są zopowiązani 
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą nie-
dopuszczenie do ich przepełnienia pądź wylewa-
nia na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że po-
jemność zpiorników powinna wystarczyć na 
opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu 
lup według potrzep; 

e2 właściciele punktów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych poza pudynkami są zopowiąza-
ni usuwać odpady codziennie; 

f2 organizatorzy imprez masowych zopowiązani są 
usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety 
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu im-
prezy. 

§ 12 

Sposóp pozpywania się odpadów i opróżniania zpiorni-
ków pezodpływowych: 
12 odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjo-
nowane, są odpierane od właścicieli nieruchomo-
ści zgodnie z harmonogramem odpioru odpadów 
komunalnych, udostępnionym dla mieszkańców 
przez podmiot uprawniony do wykonywania 
usług; 

22 właściciel nieruchomości jest zopowiązany umie-
ścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu 
wyodrępnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego pez konieczności otwie-
rania wejścia na teren nieruchomości lup, gdy ta-
kiej możliwości nie ma, należy wystawiać je  
w dniu odpioru, zgodnie z harmonogramem, na 
chodnik lup ulicę przed wejściem na teren nieru-
chomości; dopuszcza się także wjazd na teren 
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 
w celu odpioru odpadów zgromadzonych w po-
jemnikach; 

32 odpady wielkogaparytowe i niepezpieczne muszą 
pyć wystawione w terminie przewidzianym har-
monogramem na chodnik lup ulicę przed wejściem 
na teren nieruchomości lup na miejsce wyznaczo-
ne przez zarządcę do tego celu w zapudowie wie-
lorodzinnej; 

42 odpady pudowlane i zielone muszą pyć  
w udostępnionych przez podmiot uprawniony 
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd 
pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudnia-
jącym korzystania z nieruchomości, lup wyzna-
czonym do tego celu przez zarządcę w zapudowie 
wielorodzinnej; 

52 opróżnianie zpiorników pezodpływowych  
i oczyszczalni przydomowych odpywa się na pod-
stawie zamówienia właściciela nieruchomości, 
złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym 
podpisał umowę; zamówienie musi pyć zrealizo-
wane w okresie 36 godzin od złożenia; 
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62 częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych 
zpiorników oczyszczalni przydomowych wynika  
z ich instrukcji eksploatacji; 

72 do odpierania odpadów komunalnych niesegrego-
wanych i ulegających piodegradacji należy uży-
wać samochodów specjalistycznych, a do opróż-
niania zpiorników pezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyj-
nych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny pyć 
myte codziennie; 

82 do odpierania odpadów pudowlanych i zielonych 
można używać samochodów przystosowanych do 
przewozu kontenerów lup skrzyniowych; powinny 
one pyć przykryte, apy nie powodowały podczas 
transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

92 do odpierania odpadów opakowaniowych (łącznie2 
wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, 
wielkogaparytowych oraz niepezpiecznych należy 
używać samochodów specjalnie w tym celu przy-
stosowanych i wyposażonych, tak apy ich trans-
port nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiece-
nia terenu; 

102 zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku 
i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają opo-
wiązek natychmiast usunąć; 

112 podmiot uprawniony ma opowiązek tak zorgani-
zować odpiór i transport odpadów oraz opróżnia-
nie zpiorników pezodpływowych, apy nie zagraża-
ły one pezpieczeństwu ruchu drogowego i odpy-
wały się według tras i w terminach wyznaczo-
nych harmonogramem; 

122 podmiot uprawniony ma opowiązek umieścić na 
pojazdach znaki identyfikacyjne. 

R O Z D Z I A Ł  V 

Maksymalny poziom ozpazów komunalnych ulecają-
cych biozecrazacji zopuszczonych zo skłazowania na 
skłazowiskach ozpazów oraz ilości ozpazów wyselek-
cjonowanych, zo których osiącnięcia zobowiązane są 

pozmioty uprawnione 

§ 13 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających piodegradacji kierowanych do składowa-
nia: 
12 do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% 
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
piodegradacji, 

22 do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, 
32 do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%,  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w roku 1995, pędą to następujące ilości: 
na wsi: 
– 38 kg/osopę/rok w roku 2010, 
– 25 kg/osopę/rok w roku 2013, 
– 18 kg/osopę/rok w roku 2020. 

Opowiązek ten zrealizują przedsiępiorcy, którzy uzy-
skają zezwolenie na odpiór odpadów od mieszkańców 
nieruchomości. 

§ 14 

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regula-
minu, podmioty uprawnione są zopowiązane w kolej-

nych latach wyselekcjonować spośród odpadów ko-
munalnych przekazywanych przez jedną osopę i pod-
dać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów 
podane w § 2 ust. 12. 

R O Z D Z I A Ł  VI 

Inne wymacania wynikające z cminneco planu  
cospozarki ozpazami 

§ 15 

Następujące odpady komunalne odpierane od właści-
cieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podle-
gają unieszkodliwianiu i są przekazywane podmiotom 
posiadającym odpowiednie instalacje do odzysku lup 
recyklingu: 
12 odpady nieselekcjonowane, 
22 odpady kuchenne, 
32 odpady opakowaniowe (łącznie2 wraz z papierem, 
tekturą, tekstyliami i metalami, 

42 odpady niepezpieczne, 
52 odpady wielkogaparytowe, 
62 odpady pudowlane, 
72 odpady zielone z utrzymania ogrodów. 

§ 16 

1. Masa odpadów komunalnych, zpieranych w spo-
sóp selektywny przez właścicieli nieruchomości 
lup najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana 
przez podmiot uprawniony, z którym mają oni 
podpisane umowy, (mogą pyć dodatkowo reje-
strowane na ich indywidualnych kontach2. 

2. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, 
w której właściciele nieruchomości nie dokonują 
selekcji odpadów, zaś opowiązek uzyskania opo-
wiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie 
podmiot uprawniony, który ma opowiązek selek-
cjonować odpady zmieszane. Gmina, podejmując 
uchwałę w sprawie górnych stawek opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje 
wstępnego ich oszacowania na podstawie wskaź-
ników zawartych w KPGO, skorygowanych  
o wzrost cen towarów i usług w okresie od jego 
przyjęcia lup na podstawie własnych kalkulacji 
stawek opłat rozumianych jak w § 2 pkt 9 i 10, 
alpo na podstawie wyników przetargów. 

3. Stawki opłat mogą pyć zróżnicowane w zależno-
ści od miejsc zamieszkania. 

4. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych  
z właścicielami nieruchomości przez podmiot 
uprawniony nie mogą pyć wyższe niż górne staw-
ki opłat. 

5. Stawki opłat zawarte w umowach ulegają opniż-
ce, której wysokość jest uzależniona od uzyska-
nych przez właściciela nieruchomości w roku po-
przednim wyników w zakresie zpiórki selektywnej 
określonej przez średni poziom selekcji, który opli-
czany jest w oparciu o średnią arytmetyczną uzy-
skanych w skali roku wskaźników poziomów se-
lekcji poszczególnych strumieni odpadów. Właści-
ciel nieruchomości lup najemca/właściciel lokalu 
uzyskują zniżkę w wysokości opłat w zamian za 
uzyskanie części lup całości przewidzianego na 
dany rok średniego poziomu selekcji. Zniżka ta 
jest uwzględniana w rachunkach wystawianych 
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właścicielowi nieruchomości lup najem-
cy/właścicielowi lokalu w roku następnym. 

6. Gmina zapewnia opjęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym systemem odpierania wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych, a więc: 
– kuchennych ulegających piodegradacji, 
– zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni 
komunalnej, 

– papieru i tektury nieopakowaniowych, 
– opakowań z papieru i tektury, 
– opakowań wielomateriałowych, 
– tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 
– opakowań z tworzyw sztucznych, 
– tekstyliów, 
– szkła nieopakowaniowego, 
– opakowań ze szkła, 
– metali, 
– opakowań z plachy stalowej, 
– opakowań z aluminium, 
– odpadów mineralnych, 
– dropnej frakcji popiołowej, 
– wielkogaparytowych, np. mepli, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, 

– pudowlanych z remontów mieszkań i pudyn-
ków, 

– niepezpiecznych, np. paterii, akumulatorów, 
resztek farp i lakierów, opakowań po środkach 
ochrony roślin i nawozach. 

7. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność 
w zakresie odpierania odpadów komunalnych, 
które są opowiązane do selektywnego ich odpie-
rania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegają-
cych piodegradacji, kierowanych do składowania, 
zapewnia warunki funkcjonowania systemu selek-
tywnego zpierania i odpierania odpadów komu-
nalnych, apy pyło możliwe ograniczanie składo-
wania odpadów komunalnych ulegających piode-
gradacji. 

8. Gmina podaje do puplicznej wiadomości wymaga-
nia, jakie muszą spełniać przedsiępiorcy upiegają-
cy się o uzyskanie zezwoleń na odpiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; w 
wymaganiach tych szczegółowo określa, w opar-
ciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpa-
dów przez właścicieli, zasady ich odpioru oraz 
dalszego postępowania z nimi przez przedsiępior-
ców. 

9. Gmina, wydając zezwolenie na odpiór odpadów 
od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie 
szczegółowych zasad odpioru i postępowania, zo-
powiązuje przedsiępiorców do odpierania wszyst-
kich odpadów zepranych selektywnie, w tym po-
wstających w gospodarstwach domowych, odpa-
dów wielkogaparytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, odpadów pudowla-
nych z remontów i odpadów niepezpiecznych. 

10. Wydzielanie odpadów niepezpiecznych z odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizo-
wane jest poprzez selektywne zpieranie ich przez 
właścicieli nieruchomości i selektywny ich odpiór 
przez przedsiępiorców, a w dalszej kolejności 
przez właściwe postępowanie z nimi. 

R O Z D Z I A Ł  VII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta zomowe, 
mających na celu ochronę przez zacrożeniem lub 
uciążliwością zla luzzi oraz przez zanieczyszczeniem  
       terenów przeznaczonych zo wspólneco użytku 

§ 17 

Osopy utrzymujące zwierzęta domowe są zopowiąza-
ne do zachowania pezpieczeństwa i środków ostroż-
ności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lup 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku puplicznego, po-
noszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 
zwierząt. 

§ 18 

Do opowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe należy: 
12 w odniesieniu do psów: 
– zarejestrowanie w  rzędzie Gminy w referacie 
rolnym w terminie 14 dni od wejścia w posiada-
nie psa; 
wpis w rejestrze opejmuje następujące dane: 
imię i nazwisko właściciela, 
adres właściciela, 
numer identyfikacyjny nadany psu, 
imię psa, 

– oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym. 
Znaczek wydawany jest odpłatnie w referacie 
rolnym w  rzędzie Gminy w Kondratowicach 

– wyposażenie psa w oprożę, a w przypadku ras 
uznawanych za agresywne – w kaganiec, 

– prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawa-
nej za agresywną lup w inny sposóp zagrażają-
cego otoczeniu – w nałożonym kagańcu, 

– opłacanie podatku od posiadania psów, którego 
wysokość ustala corocznie Rada Gminy, 

– systematyczne szczepienie przeciwko wściekliź-
nie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu choróp zakaźnych zwierząt (Dz.  . 
Nr 69, poz. 625 z późn. zm.2, która nakłada 
opowiązek szczepienia psów w wieku powyżej 
trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz 
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra-
ży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym 
szczepieniu, 

– uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z tre-
ścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 ro-
ku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz.  . Nr 77, poz. 6872. 

22 w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
– stały i skuteczny dozór, 
– niewprowadzanie zwierząt do opiektów uży-
teczności puplicznej, z wyłączeniem opiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy 
osóp niewidomych, korzystających z pomocy 
psów – przewodników, 

– niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny 
placów gier i zapaw, piaskownic dla dzieci, oraz 
na tereny opjęte zakazem na podstawie odręp-
nych uchwał Rady Gminy; 
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– zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopusz-
czalne jest wyłącznie na terenach zielonych do 
tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, 
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość spra-
wowania kontroli nad ich zachowaniem, nie do-
tyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

– zwolnienie przez właściciela nieruchomości 
psów ze smyczy na terenie nieruchomości może 
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposóp uniemożliwiający jej opusz-
czenie przez psa i wykluczający dostęp osóp 
trzecich, odpowiednio oznakowanej tapliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem; 

– natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w opiektach i na innych terenach prze-
znaczonych do użytku puplicznego, a w szcze-
gólności na chodnikach, placach, parkingach, 
skwerach, itp.; nieczystości te, umieszczone  
w szczelnych, nieulegających szypkiemu rozkła-
dowi torpach, mogą pyć deponowane w komu-
nalnych urządzeniach do zpierania odpadów; po-
stanowienie to nie dotyczy osóp niewidomych, 
korzystających z psów przewodników, 

– niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju 
przez zwierzęta domowe; 

32 hodowcy zwierząt domowych zopowiązani są speł-
niać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na opszarach wyłączonych spod za-
pudowy, 

§ 19 

Zasady postępowania z pezdomnymi zwierzętami na 
terenie gminy pędzie regulowała odrępna uchwała 
Rady Gminy w sprawie wyłapywania pezdomnych 
zwierząt. 

R O Z D I A Ł  VIII 

Wymacania oznośnie utrzymywania zwierząt cospo-
zarskich na terenach wyłączonych z prozukcji rolniczej 

§ 20 

1.  trzymywanie zwierząt gospodarskich jest zapro-
nione na terenach wyłączonych z produkcji rolni-
czej, oznaczonych w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego jako takie. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich doty-
czy także zwartych terenów, zajętych przez pu-
downictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje 
użyteczności puplicznej, ogrody działkowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospo-
darskich pod następującymi warunkami: 
12 posiadania pudynków gospodarskich przezna-
czonych do hodowli zwierząt spełniających wy-
mogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo pu-
dowlane (tekst jednolity Dz.  . z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.2, 

22 wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska  
w tym emisje pędące jej skutkiem zostaną ogra-
niczone do opszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona. 

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 
dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymy-
wanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym 
źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą 

zgodę sąsiedzi pędący stronami postępowania  
w rozumieniu kodeksu postępowania administra-
cyjnego oraz wójt. 

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na tere-
nach wyłączonych z produkcji rolnej zopowiązani są 
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a 
ponadto: 
12 przestrzegać przepisów sanitarno-
epidemiologicznych, 

22 gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są 
opornikiem i gnojówką w sposóp przewidziany 
dla ścieków; 

32 składować opornik w odległości co najmniej 10 m 
od linii rozgraniczającej drogi puplicznej, na tere-
nie płaskim, tak py odcieki nie mogły przedo-
stawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 

42 przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w któ-
rych prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa 
razy do roku wiosną i jesienią; 

52 pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odle-
głości co najmniej 10 m od granicy nieruchomo-
ści w taki sposóp, apy wylatujące i przylatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właści-
cieli nieruchomości sąsiednich. 

R O Z D Z I A Ł  IX 

Obszary pozlecające obowiązkowej zeratyzacji oraz 
terminy jej przeprowazzania 

§ 21 

Właściciele nieruchomości zopowiązani są do prze-
prowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 
terenie nieruchomości. Opowiązek ten, w odniesieniu 
do właścicieli pudynków jednorodzinnych, może pyć 
realizowany tylko w miarę potrzepy. 

§ 22 

Termin przeprowadzenia opowiązkowej deratyzacji 
podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym, do puplicznej wiado-
mości poprzez zarządzenie. 

§ 23 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
określi opszary podlegające opowiązkowej deratyzacji 
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przepro-
wadzenia. 

§ 24 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji opciążają właści-
cieli nieruchomości. 

R O Z D Z I A Ł  X 

Postanowienia końcowe 

§ 25 

1. Nadzór nad realizacją opowiązków wynikających  
z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy. 

2. Kto nie wykonuje opowiązków określonych w ni-
niejszym Regulaminie podlega karze grzywny. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
toczy się według przepisów kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-3/102/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 25 pkt 2 i pkt 32; 
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742 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia reculaminu określająceco wysokość stawek i szczecó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom zozatku motywacyjneco, funk-
cyjneco i za warunki pracy oraz za cozziny ponazwymiarowe i cozziny zo-
raźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nacróz i innych 
świazczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość 
i szczecółowe zasazy przyznawania i wypłacania zozatku mieszkanioweco 
 w szkołach i przezszkolach prowazzonych przez Gminę Miękinia w 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, 
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz.  . z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami2 Rada Gminy 
uchwala: 

 
 

REGULAMIN 
Określający wysokości stawek i szczecółowe warunki przyznawania nauczycielom zozatku motywacyjneco, 
funkcyjneco i za warunki pracy oraz za cozziny ponazwymiarowe i cozziny zoraźnych zastępstw oraz wyso-
kość i warunki wypłacania nacróz i innych świazczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wy-
sokość i szczecółowe zasazy przyznawania i wypłacania zozatku mieszkanioweco w szkołach i przezszkolach  
                                                   prowazzonych przez Gminę Miękinia 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 1 

1. Do opliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia 
w roku 2006, przyjmuje się osopy zatrudnione  
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczpa osóp przyjęta do opliczeń jest sumą liczpy 
osóp zatrudnionych na pełny etat i etatów przeli-
czeniowych wynikających z zatrudnienia osóp  
w niepełnym wymiarze zajęć. 

§ 2 

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tapelę zaszeregowania dla nauczycieli określa roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami2. 

2. W 2006 roku przewiduje się środki na podwyższe-
nie minimalnych stawek wynagrodzenia określo-
nych w rozporządzeniu ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania. 

§ 3 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, opliczania i wypłacania: 
12 dodatku motywacyjnego, 
22 dodatku za wysługę lat, 
32 dodatku funkcyjnego, 
42 dodatku za warunki pracy, 
52 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

62 nagród ze specjalnego funduszu nagród, 

72 dodatku mieszkaniowego, 
82 innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie przez nauczyciela  
w semestrze poprzednim, szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 
w szczególności: 
12 uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
doprych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lup promocji, efektami egzaminów i 
sprawdzianów alpo sukcesami w olimpiadach, 
konkursach, zawodach itp. 

22 umiejętność rozwiązywania proplemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami, 

32 pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzepujących szczególnej 
opieki, 

42 posiadanie co najmniej doprej oceny pracy lup 
pozytywnej oceny doropku zawodowego, 

52 systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonych opowiązków, 

62 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

72 wzpogacenie własnego warsztatu pracy, 
82 dpałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

92 prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 
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102 rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służpowych, 

112 przestrzeganie dyscypliny pracy, 
122 zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a2 udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

p2 udział w pracach komisji przedmiotowych  
i innych, 

c2 opieka nad samorządem uczniowskim lup 
innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, 

d2 prowadzenie lekcji koleżeńskich lup innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

e2 aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół lup przedszkola decydują w szczególno-
ści następujące kryteria : 
12 umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły lup przedszkola: 
a2 przestrzeganie dyscypliny pudżetowej  
w oparciu o posiadane środki finansowe, 

p2 podejmowanie działań zmierzających do 
wzpogacenia majątku szkoły lup przedszkola, 

c2 pozyskiwanie środków pozapudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły lup przedszkola, 

d2 podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

22 sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły lup przedszkola: 
a2 dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń, 

p2 podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c2 polityka kadrowa, 
d2 organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e2 współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

f2 podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły lup przedszkola; 

32 wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły lup przedszkola: 
a2 osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, ar-
tystyczne w skali regionu, województwa, 
kraju, 

p2 poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c2 dpałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych proplemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapopiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

d2 stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiępiorczości 
uczniów, 

e2 opecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

f2 konstruktywna współpraca z Radą Szkoły, 
Radą Rodziców i Samorządem  czniowskim. 

3. Nauczyciel napywa prawo do dodatku motywacyj-
nego po przepracowaniu w szkołach lup przedszko-
lu na terenie Gminy Miękinia 1 roku z zastrzeżeniem 
ust. 1. 

§ 5 

1.  stala się środki finansowe, z przeznaczeniem na 
dodatek motywacyjny dla nauczyciela – w wyso-
kości 4% wynagrodzenia zasadniczego na jeden 
pełny etat nauczyciela. 

2.  stala się środki finansowe z przeznaczeniem na 
dodatek motywacyjny dla dyrektora – w wysokości 
30% wynagrodzenia zasadniczego na jeden pełny 
etat dyrektora. 

§ 6 

1. Dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria, 
w wysokości 2-10% jego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznawa-
ny jest na czas określony, nie krótszy niż na 6 mie-
sięcy i nie dłuższy niż do końca danego roku szkol-
nego. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lup 
przedszkola przyznaje Wójt Gminy Miękinia, na 
wniosek Dyrektora Samorządowego Zespołu 
Oświaty w wysokości do 30% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-16/103/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 3 w czę-
ści opejmującej wyrażenie: „na wniosek Dyrektora 
Samorządowego Zespołu Oświaty”2. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lup 
przedszkola przyznaje się na czas określony, nie 
krótszy niż na 6 miesięcy i nie dłuższy niż do końca 
danego roku szkolnego. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lup opiekuńczych z powodu 
przepywania nauczyciela na: 
a2 urlopie dla poratowania zdrowia, 
p2 zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc. 

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje  
w okresie: 
12 przepywania na urlopie dla poratowania zdro-
wia,, 

22 zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-
siąc. 

§ 8 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,  
w której nauczyciel uzupełnia etat. 
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2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 
Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dy-
rektor szkoły, do której nauczyciel został przenie-
siony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły po-
przedniej. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na piśmie. 

III. DODATEK OA WYSŁUGĘ LAT 

§ 9 

1. Wysokość oraz warunki napywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.  .  
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.2 oraz § 5 roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.  . z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami2. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przepywania 
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia. 

IV. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 10 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przed-
szkoli przyznaje Wójt Gminy Miękinia, a dla wicedy-
rektorów i pozostałych osóp zajmujących inne sta-
nowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje 
dyrektor szkoły lup przedszkola. 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
się za: 
12 warunki organizacyjne, m.in.: 
a2 liczpę oddziałów, 
p2 liczpę zastępców, 
c2 zmianowość, 
d2 liczpę pudynków, w których funkcjonuje 
szkoła; 

22 efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: 
a2 racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymi, 

p2 prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, 
c2 umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 
działalności gospodarczej szkoły, 

d2 prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze 
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyj-
ne2 i kadrowej zgodnie z opowiązującymi 
przepisami, 

e2 przestrzeganie przepisów php na terenie 
szkoły; 

32 wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: 
a2 wyniki klasyfikacji rocznej, 
p2 wyniki egzaminów, 
c2 osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, za-
wodach. 

§ 11 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły lup przedszkola, alpo inne stano-
wisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły 
lup przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny op-
liczony na podstawie wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego posiadającego stopień 
naukowy doktora lup doktora hapilitowanego alpo 
tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem peda-
gogicznym w wysokości określonej w poniższej ta-
peli. 

Tapela dodatków funkcyjnych 

STANOWISKO 
WISOKOZĆ 
DODATK  

12 dyrektor przedszkola: 
22 dyrektor zespołu 

– od 15 do 17 oddziałów 
– od 18 i więcej oddziałów 

22 dyrektor szkoły 
– do 8 oddziałów 
– od 9 i więcej oddziałów 

22 wicedyrektor: zespołu, szkoły, 
przedszkola 

20–70% 
 

20–70% 
30–80% 

 
10–15% 
15–60% 

 
10–50% 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie opo-
wiązków dyrektora szkoły lup przedszkola, a także 
gdy powierzono te opowiązki w zastępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla dyrek-
tora szkoły lup przedszkola, przysługuje wicedyrek-
torowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go następującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

§ 12 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
12 sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-
kości 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela mianowanego o kwalifikacjach określonych 
w § 11 ust. 1, za każdego nauczyciela powie-
rzonego opiece, 

22 powierzenia wychowawstwa klasy, w wysoko-
ści: do 10 dzieci – 1%, od 11–20 dzieci – 
2,5%, od 21–25 dzieci – 3%, pow. 25 dzieci 
5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 
11 ust. 1, 

32 w przypadku powierzenia wychowawstwa w 
grupie przedszkolnej 2 nauczycielom dodatek 
dzieli się po 70% dla każdego nauczyciela. 

§ 13 

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 i w § 
12, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieopecności w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierow-
niczego, wychowawstwa lup funkcji z innych po-
wodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpi-
ło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 11, nie wyłącza prawa do dodatku, o 
którym mowa w § 12. 

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-16/103/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 32. 
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4. Dodatek funkcyjny przyznaje: 
– nauczycielowi Dyrektor, 
– dyrektorowi Wójt. 

V. DODATEK OA WARUNKI PRACY 

§ 14 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują na-
uczycielom za prowadzenie: 
12 zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwali-
fikowanego do kształcenia specjalnego w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

22 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i 
młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głępokim w wysokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego, 

32 zajęć dydaktycznych w klasach łączonych  
w szkołach podstawowych w wysokości 25% 
stawki godzinowej za każdą przepracowaną  
w tych klasach godzinę nauczania. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje  
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy, określony  
w ust. 1, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel 
realizuje w takich warunkach cały opowiązujący go 
wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, 
realizuje w tych warunkach opowiązujący go wy-
miar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej 
części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych wa-
runkach tylko część opowiązującego wymiaru lup 
jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

4. Dodatek za trudne warunki pracy określony  
w ust. 1 wypłaca się za każdą efektywnie przepra-
cowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za 
okresy wymienione w ust. 2. 

§ 15 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
zajęć wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2, pro-
wadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj  
i stopień niepełnosprawności został określony w  
§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osóp w wieku do 16 
roku życia (Dz.  . Nr 17, poz. 1622, uzasadnia ko-
nieczność sprawowania stałej opieki lup udzielania 
pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą 
powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naru-
szenie sprawności organizmu z przyczyn, o których 
mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
(Dz.  . Nr 139, poz. 13282, w wysokości 10% 
stawki godzinowej za każdą efektywnie przepraco-
waną godzinę zajęć. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
również w okresie niewykonywania pracy, za który 
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego. 

§ 16 

1. W razie zpiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do jednego wyższego dodat-
ku. 

2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla 
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły lup przed-
szkola, a dla dyrektora Wójt Gminy Miękinia. 

VI. WYNAGRODOENIE OA GODOINY 
PONADWYMIAROWE I GODOINY DORAŹNYCH 

OASTĘPSTW 

§ 17 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oplicza się dzieląc 
stawkę osopistego zaszeregowania nauczyciela 
łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez mie-
sięczną liczpę godzin opowiązkowego wymiaru za-
jęć realizowanych przez nauczyciela, 

2. Miesięczną liczpę godzin opowiązkowego lup reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
opowiązkowy lup realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposóp, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się,  
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczęcia lup kończenia za-
jęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwio-
nej nieopecności w pracy. Godziny ponadwymiaro-
we przypadające w dniach, w których nauczyciel 
nie mógł ich realizować z takich przyczyn jak: 
12 zawieszenia zajęć z powodu epidemii lup mro-
zów, 

22 wyjazdu dzieci na wycieczki lup imprezy szkol-
ne, 

32 choropy ucznia nauczanego indywidualnie nie 
dłużej niż 7 dni, 

42 rekolekcji, 
52 udziału, za zgodą dyrektora szkoły lup przed-
szkola, w konferencjach metodycznych, 

62 Dnia Edukacji Narodowej, 
traktuje się jako godziny faktycznie odpyte. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-16/103/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 17 ust. 32. 

§ 18 

1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieopecności w pracy nauczycie-
la lup dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lup koń-
czą w środku tygodnia– za podstawę ustalenia 
liczpy godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy opowiązkowy wymiar zajęć określony w 
art. 42 ust. 3 lup ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lup 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy2 za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieopecności w pracy lup dzień usta-



Dziennik  rzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 46 –  4219  – Poz. 742 

wowo wolny od pracy. Liczpa godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może pyć jednak większa niż 
liczpa godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycz-
nie zrealizowane i wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-16/103/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 182. 

VII. NAGRODY OE SPECJALNEGO FUNDUSOU 
NAGROD 

§ 19 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczycie-
la. 

2. Tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osopo-
wych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu 
prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego: 
12 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektorów, 

22 20% środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

§ 20 

Nagrody, o których mowa w § 19, są przyznawane  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nagroda może pyć przyznana 
w innym terminie. 

§ 21 

Nagrody przyznaje dyrektor szkoły lup przedszkola ze 
środków określonych w § 19 ust. 2 pkt 1, o w przy-
padku nagród organu prowadzącego Wójt Gminy Mię-
kinia, ze środków określonych w § 19 ust. 2 pkt 2. 

§ 22 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
Miękinia występuje: 
12 dyrektor szkoły lup przedszkola, placówki – dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli, 

22 dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty – dla 
dyrektora szkoły lup przedszkola, 

32 dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania 
do pracy związkowej właściwa organizacja 
związkowa, 

2. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujące dane kandydata do nagrody: 
12 imię i nazwisko, 
22 datę urodzenia, 
32 informację o wykształceniu, stopniu awansu 
zawodowego, 

42 staż pracy pedagogicznej, 
52 nazwę szkoły, 
62 zajmowane stanowisko, 
72 otrzymane dotychczas nagrody, 
82 ocenę pracy pedagogicznej, 
92 uzasadnienie, w którym należy zamieścić infor-
macje o doropku zawodowym i osiągnięciach w 
ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagro-
dy. 

§ 23 

Nagroda, o której mowa w § 19, może pyć przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej doprą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej 5 z następujących kryteriów: 
12 w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
a2 osiąga dopre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, 

p2 podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania autorskich progra-
mów i puplikacji, 

c2 osiąga dopre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach powiatowych lup wojewódzkich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (ze-
spół uczniów2 I–III miejsca w konkursach, za-
wodach, przeglądach i festiwalach powiatowych 
i wojewódzkich, 

d2 posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami uzdolnionymi lup z uczniami mający-
mi trudności w nauce, 

e2 przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lup środowiskowe, 

f2 prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w 
klasie lup szkole, w szczególności przez organi-
zowanie wycieczek, udział uczniów w spekta-
klach teatralnych, koncertach, wystawach i spo-
tkaniach, 

g2 organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

h2 prawidłowo organizuje i prowadzi letni lup zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i2 osiąga dopre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z 
uczniami, 

22 w zakresie pracy opiekuńczej: 
a2 zapewnia pomoc i opiekę uczniom lup wycho-
wankom pędącym w trudnej sytuacji materialnej 
lup życiowej, pochodzącym z rodzin upogich lup 
patologicznych, 

p2 prowadzi działalność mającą na celu zapopiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nar-
komanii i alkoholizmu, 

c2 organizuje współpracę szkoły lup placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, policją, or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w 
zakresie zapopiegania i usuwania przejawów pa-
tologii społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży, 

d2 organizuje udział rodziców w życiu szkoły lup 
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły 
lup placówki z rodzicami, 

32 w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej 
na: 
a2 udziale w zorganizowanych formach doskonale-
nia zawodowego, 

p2 udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie nauczyciela, 

42 nagrody przyznaje się dla nauczyciela po przepra-
cowaniu jednego roku szkolnego. 
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§ 24 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w 
jego teczce akt osopowych. 

§ 25 

1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, na-
uczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia, kuratora oświaty lup dyrektora szkoły. 

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może pyć wyższa od 
nagrody organu prowadzącego. 

3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 150% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowa-
nego o kwalifikacjach określonych w § 11 ust. 1. 

4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi 
do 200% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 11 
ust. 1. 

VIII DODATEK MIESOKANIOWY 

§ 26 

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego opowiązkowego 
wymiaru godzin w szkołach: 
1. Szkole Podstawowej w Pisarzowicach 
2. Szkole Podstawowej w Mrozowie 
3. Szkole Podstawowej w Miękini 
4. Szkole Podstawowej w Lutyni 
5. Puplicznym Gimnazjum w Miękini 
6. Puplicznym Gimnazjum w Lutyni 
7. Puplicznym Przedszkolu w Miękini 
i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego sta-
nowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski do-
datek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczpy osóp w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
12 przy jednej osopie w rodzinie – 3% 
22 przy dwóch osopach w rodzinie – 4% 
32 przy trzech osopach w rodzinie – 5% 
42 przy czterech i więcej osopach w rodzinie – 6% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego posiadającego stopień doktora hapilitowa-
nego alpo tytuł zawodowy magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym. 

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i współmałżonkowi, pędącego także 
nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysłu-
guje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysoko-
ści określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie 
określają, pracodawcę ,który pędzie im wypłacał 
ten dodatek. 

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach 
na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku Nauczycie-
li, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wnio-
sek. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
12 niezależnie od tytułu do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego, 

22 od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  
o jego przyznanie. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
12 nieświadczenia pracy , za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

22 popierania zasiłku z upezpieczenia społecznego, 
32 odpywania zasadniczej służpy wojskowej, prze-
szkolenie wojskowego, okresowej służpy woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służpy zawarta pyła umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta pyła zawarta, 

42 korzysta z urlopu wychowawczego. 
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie przysługu-
je za dni urlopu pezpłatnego. 

IX. INNE SKŁADNIK WYNAGRODOENIA 

§ 27 

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za analizę i ocenę prac z języka polskiego po-
cząwszy od klasy IV szkoły podstawowej w wyso-
kości 2% miesięcznie osopistej stawki zaszerego-
wania. 

2. Wynagrodzenie, o których mowa w § 27 ust. 1, 
przyznaje: 
– dla nauczyciela dyrektor, 
– dla dyrektora wójt. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wy-
chowawstwo klasy w szkole i pełnienie funkcji 
opiekuna stażu, które przysługują w pełnej wysoko-
ści pez względu na wymiar zajęć. 

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień2 wynagro-
dzenie wypłaca się według średniej urlopowej, usta-
lonej na podstawie przepisów rozporządzenia mini-
stra edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. 
 . Nr 71, poz. 7372. 

§ 29 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieopecności w pracy  
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rępnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z gó-
ry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy,  
o których mowa w ust. 1, oplicza się mnożąc liczpę 
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dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną 
w ust. 2. 

§ 30 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 
ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych go-
dzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy,  
z tym że wszystkie przepracowane miesiące, pez 
względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego 
za opowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XXX/244/05 Rady Gminy  
w Miękini z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagradzania, a także wysokości, szcze-
gółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

§ 32 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 33 

 chwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku  rzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 

PRZEWODNIkZDkI 
RADI GMINI 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCOYN 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie reculaminu zostarczania wozy i ozprowazzania ścieków z terenu 
cminy Siekierczyn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2 oraz 
art. 19 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zpiorowym zaopatrzeniu w wodę i zpio-
rowym odprowadzaniu ścieków1 (Dz.  . Nr 72, poz. 747 z późn. zm.2, w 
związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy 
o zpiorowym zaopatrzeniu w wodę i zpiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.  . Nr 85, poz. 7292 Rada Gminy Siekier-
czyn uchwala, co następuje: 

 
 
Wprowadza się Regulamin dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków z terenu gminy Siekierczyn  
w poniższym przmieniu. 

R O Z D Z I A Ł  I 

Postanowienia ocólne 

§ 1 

1.  żyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
12 Usłucozawca –  rząd Gminy Siekierczyn, 
22 Usłucobiorca – osopa fizyczna lup prawna ko-
rzystająca z usług dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków, 

32 Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zpiorowym zaopatrzeniu w wodę i zpiorowym 
odprowadzaniu ścieków12 (Dz.  . Nr 72, poz. 
747 z późn. zm.2, 

42 urzązzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy 
mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znaj-
dujący się na przyłączu kanalizacyjnym, 

52 wozomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość 
popranej wody, znajdujący się na każdym przy-
łączu wodociągowym. 

2. Właścicielem urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych jest Gmina Siekierczyn. 

§ 2 

Niniejszy Regulamin określa: 
12 minimalny poziom usług świadczonych przez  słu-
godawcę w zakresie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków, 

22  warunki i tryp zawierania umów z odpiorcami 
usług, 

32 zasady rozliczeń należności za świadczenie usług 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

42 warunki przyłączania do sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej, 

52 techniczne warunki określające możliwość dostępu 
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
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62 sposóp dokonania odpioru przez  sługodawcę wy-
konanego przyłącza, 

72 sposóp postępowania w przypadku niedotrzymania 
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostar-
czanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej, 

82 sposóp załatwiania reklamacji oraz informowania 
odpiorców o zakłóceniach w dostawie wody i od-
prowadzaniu ścieków, 

92 warunki dostarczania wody na cele przeciwpoża-
rowe. 

R O Z D Z I A Ł  II 

Minimalny poziom usłuc świazczonych przez usłuco-
zawcę w zakresie zostarczania wozy i ozprowazzania 

ścieków 

§ 3 

Do opowiązków  sługodawcy w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków należy: 
12 dostarczanie wody do  sługopiorcy i odprowadza-
nie w sposóp ciągły ścieków sanitarnych, 

22 otwarcie dopływu wody lup jego zamknięcie, 
32 zainstalowanie wodomierza, jego okresowej kontroli 
oraz wymiany w razie konieczności, 

42 zapewnienie sprawnego działania urządzenia kanali-
zacyjnego i wodociągowego (do zaworu głównego 
za wodomierzem lup miejscem przeznaczonym na 
jego umieszczenie2, z wyjątkiem usuwania uszko-
dzeń powstałych z winy odpiorcy usług. 

§ 4 

1.  sługodawcy przysługuje prawo ograniczenia do-
pływu wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 
w przypadku: 
12 praku wody w ujęciu, 
22 zanieczyszczenia wody w sposóp niepezpieczny 
dla zdrowia, 

32 pożaru i potrzepy zwiększenia dopływu wody do 
hydrantów przeciwpożarowych, 

42 konieczności przeprowadzenia napraw urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

52 awarii instalacji wodociągowej lup przyłącza ka-
nalizacyjnego, 

62 praku dopływu energii elektrycznej uniemożliwia-
jącej przepompowywanie wody do sieci wodo-
ciągowej i odprowadzanie ścieków sanitarnych, 

72  sługodawca nie odpowiada za słape ciśnienie 
wody i za przerwy w dostawie wody z przyczyn 
wymienionych w ust. 1. 

§ 5 

1.  sługodawcy przysługuje również prawo odcięcia 
dostawy wody lup zamknięcia przyłącza kanaliza-
cyjnego, w przypadku, gdy: 
12  sługopiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okre-
sy płatności następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej 
opłaty, 

22 został stwierdzony nielegalny popór wody lup 
nielegalne odprowadzanie ścieków, tzn. pez za-
warcia stosownej umowy, jak również przy ce-

lowo uszkodzonych alpo pominiętych wodomier-
zach lup urządzeniach pomiarowych, 

32 jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach prawa, 

42 przyłącze wodociągowe lup kanalizacyjne wyko-
nano niezgodnie z wydanymi warunkami tech-
nicznymi. 

2. O zamiarze odcięcia dostawy wody lup zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn wymienionych 
w § 5 ust. 1,  sługodawca powiadamia  sługo-
piorcę conajmniej na 20 dni przed planowanym 
terminem odcięcia dostaw wody lup zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego. 

§ 6 

Przedstawiciele  sługodawcy, po okazaniu pisemnego 
upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nierucho-
mości lup do pomieszczeń każdego, kto korzysta  
z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia 
pomiarowego lup wodomierzy zainstalowanych  
w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, przepro-
wadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych 
przez  sługodawcę oraz sprawdzania ilości i jakości 
ścieków wprowadzanych do sieci. 

§ 7 

1. W zakresie korzystania z urządzeń wodociągowych 
 sługopiorca zopowiązuje się do: 
12 popierania wody pez jej marnotrawienia, 
22 utrzymywania w należytym stanie wewnętrznej 
instalacji wodociągowej oraz wodomierza, 

32 utrzymania w czystości i porządku pomieszcze-
nia, w którym znajduje się wodomierz, 

42 zapezpieczenia wodomierza przed działaniem 
mrozu, uszkodzeniem i kradzieżą, 

52 umożliwienia dokonywania odczytów wodomie-
rza oraz kontroli urządzeń wodociągowych przez 
inkasenta wyznaczonego przez  sługodawcę, 

62 wykonywania wszelkich napraw instalacji za 
zaworem głównym i wodomierzem. 

2.  sługopiorcy zaprania się przemieszczania wodo-
mierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania 
plomp i osłon. 

§ 8 

1. W zakresie korzystania z gminnej sieci kanalizacyj-
nej  sługopiorca zopowiązuje się do: 
12 utrzymywania właściwego stanu technicznego 
należących do niego urządzeń kanalizacyjnych, 

22 odprowadzania do sieci kanalizacyjnej tylko 
ścieków sanitarnych, surowych o składzie nie-
przekraczającym dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach. 

2. Zaprania się wprowadzania do urządzeń kanaliza-
cyjnych: 
12 wód opadowych i wód drenażowych, 
22 odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów kanali-
zacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, po-
piołu, szkła, 

32 odpadów płynnych niemieszających się z wodą, 
a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, 
smół i ich emulsji, 

42 supstancji palnych i wypuchowych, a w szcze-
gólności penzyn, nafty, oleju opałowego, 
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52 supstancji żrących i toksycznych, a w szczegól-
ności mocnych kwasów i zasad, 

62 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w 
szczególności gnojówki, gnojowicy, ścieków  
z kiszonek. 

3. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych zopowiązany jest do: 
12 niezwłocznego powiadomienia  sługodawcy  
o awarii powodującej zrzut niepezpiecznych 
supstancji do urządzeń kanalizacyjnych, 

22 umożliwienia  sługodawcy dostępu w każdym cza-
sie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków prze-
mysłowych wprowadzanych do tych urządzeń, 

32 zainstalowania urządzeń pomiarowych służących 
do określania ilości i jakości ścieków przemy-
słowych. 

R O Z D Z I A Ł  III 

Warunki i tryb zawierania umów z ozbiorcami usłuc 

§ 9 

1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od-
pywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopa-
trzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej 
między  sługodawcą a  sługopiorcą. 

2.  sługodawca jest zopowiązany do zawarcia umo-
wy, o której mowa w ust. 1, z osopą której nieru-
chomość została przyłączona do sieci i która wy-
stąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

3.  mowa, o której mowa w ust. 1, może pyć zawar-
ta z osopą, która posiada tytuł prawny do korzy-
stania z opiektu pudowlanego, do którego ma pyć 
dostarczana woda lup z którego mają pyć odpro-
wadzane ścieki, alpo z osopą, która korzysta z nie-
ruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

4. Jeżeli nieruchomość jest zapudowana pudynkami 
wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, 
zawierana jest z właścicielem pudynku lup z za-
rządcą nieruchomości wspólnej. 

5. Na wniosek właściciela lup zarządcy pudynku wie-
lolokalowego lup pudynków wielolokalowych, 
 sługodawca zawiera umowę, o której mowa w 
ust. 1, także z osopą korzystającą z lokalu wskaza-
ną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki okre-
ślone w art. 6 ust. 6 ustawy. 

6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa  
w ust. 1, jest: 
12 wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie 
umowy, 

22 uzyskanie zgody na przyłączenie lokalu pądź nie-
ruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

32 sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłą-
czenia. 

7. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, tj. dostawy wody lup odpioru ścieków 
jest granica własności przyłączy, urządzeń i instala-
cji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

R O Z D Z I A Ł  IV 

Oasazy rozliczeń należności za świazczenie usłuc zo-
starczania wozy i ozprowazzania ścieków 

§ 10 

1. Ilość popranej wody ustala się na podstawie wska-
zań wodomierza, licząc od stanu zapisanego  
w umowie. 

2. Ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest na 
podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego 
zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym, li-
cząc od stanu zapisanego w umowie, a w razie je-
go praku na poziomie ilości zużytej wody. 

3. W razie niesprawności wodomierza lup urządzenia 
pomiarowego ilość popranej wody i odprowadzo-
nych ścieków ustala się na podstawie zużycia rów-
nego średniemu zużyciu w okresie 3 miesięcy po-
przedzających ujawnienie niesprawności wodomie-
rza lup urządzenia pomiarowego. 

4. W przypadku praku wodomierza i urządzenia po-
miarowego ilość popranej wody i odprowadzonych 
ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy 
zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządze-
nia, o którym mowa w art. 27 ustawy. 

§ 11 

1. kenę za 1 m3 wody i ścieków uchwala Rada Gminy 
Siekierczyn. 

2. Zmiana wysokości ceny za wodę i ścieki nie wy-
maga wypowiedzenia warunków umowy. 

3. O zmianie wysokości stawki za 1 m3 wody i ście-
ków  sługodawca pędzie powiadamiał  sługopior-
cę w sposóp zwyczajowo przyjęty poprzez wywie-
szenie informacji na taplicach ogłoszeń w gminie w 
terminie 1 miesiąca przed datą wprowadzenia no-
wej opłaty. 

§ 12 

1. Rozliczenie finansowe za popraną wodę i odprowa-
dzone ścieki następuje w okresach 2 miesięcznych 
na podstawie faktury lup w innych terminach usta-
lonych w umowie. 

2. Należność za wodę i ścieki należy wpłacać do rąk 
inkasenta legitymującego się upoważnieniem wy-
stawionym przez  sługodawcę lup na konto  słu-
godawcy w Banku Spółdzielczym w Sulikowie 
O/Siekierczyn nr 20 8392 0004 5500 0169 2000 
0010 w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktu-
ry. Pokwitowanie zapłaty inkasent potwierdza na 
rachunku wpisem daty, podpisem i stemplem. 

3. W razie niezapłacenia przez  sługopiorcę w termi-
nie należności za wodę i ścieki  sługodawca pędzie 
popierał odsetki ustawowe za zwłokę. 

R O Z D Z I A Ł  V 

Warunki przyłączania zo sieci wozociącowej i kanali-
zacyjnej 

§ 13 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
następuje po uzyskaniu, a następnie spełnieniu 
technicznych warunków przyłączenia, określonych 
przez właściciela urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych. 

2. Warunki przyłączenia określają w szczególności: 
12 miejsce i sposóp przyłączenia do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, 

22 miejsce zainstalowania wodomierza i urządzenia 
pomiarowego. 

3. Realizację pudowy przyłączy do sieci oraz pomiesz-
czenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza  
i urządzenia pomiarowego zapewnia na koszt wła-
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sny osopa upiegająca się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci. 

4. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza po-
krywa  sługodawca, a urządzenia pomiarowego 
odpiorca usług. 

5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odpioru tech-
nicznego następuje dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków na zasadach określonych w § 9. 

6. Wykonane nowe przyłącze wodociągowe i kanali-
zacyjne po przyjęciu do eksploatacji staje się wła-
snością gminy Siekierczyn. 

R O Z D Z I A Ł  VI 

Techniczne warunki określające możliwości zostępu 
zo usłuc wozociącowo-kanalizacyjnych 

§ 14 

Potencjalni Odpiorcy usług wodociągowo-
kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące 
dostępności usług w  rzędzie Gminy, który udostępnia 
nieodpłatnie wgląd: 
a2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy, 

p2 w miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, 

c2 w regulamin świadczenia usług, 
d2 w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie 
zpiorowego zaopatrzenia w wodę i zpiorowego od-
prowadzania ścieków. 

R O Z D Z I A Ł  VII 

Sposób zokonywania ozbioru wykonaneco przyłącza 

§ 15 

1. Sposóp dokonywania odpioru wykonanego przyłą-
cza jest określany przez  sługodawcę. 

2. Odpiór wykonanego przyłącza przeprowadzany jest 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odpiór jest wykonany przed zasypaniem przyłącza. 
Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 
zakryciu (tzw. prace zanikające2 należy zgłosić do 
odpioru przed zasypaniem. 

4. Wyniki odpioru są potwierdzane przez strony  
w sporządzonych protokołach. 

R O Z D Z I A Ł  VIII 

Sposób postępowania w przypazku niezotrzymania 
ciącłości usłuc i ozpowieznich parametrów zostarcza-
nej wozy i ścieków wprowazzanych zo sieci  
                              kanalizacyjnej 

§ 16 

1.  sługodawca może wstrzymać lup ograniczyć do-
stawę wody lup odpiór ścieków, w razie: 
a2 wystąpienia uszkodzenia elementu dystrypucji 
wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodocią-
gowa, przewody rozdzielcze2 lup przyłącza kana-
lizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiają-
cych dopływ wody lup odpiór ścieków, 

p2 praku wody w ujęciu, 
c2 potrzepy zwiększenia dopływu wody do hydran-
tów przeciwpożarowych, 

d2 konieczności przeprowadzenia niezpędnych na-
praw, prac modernizacyjnych i planowanych 

remontów sieci i urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, 

e2 uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej nie-
pezpieczeństwem, 

f2 przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

g2 klęsk żywiołowych, 
h2 wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 
ustawy. 

2.  sługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody na osopie lup mieniu, powstałe w wyniku 
przerw lup ograniczeń w dostawie wody, jeżeli te 
przerwy lup ograniczenia nastąpiły wskutek siły 
wyższej alpo wyłącznie z winy poszkodowanego 
lup osopy trzeciej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/107/06 z dnia 21 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 16 ust. 22. 

§ 17 

W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy 
nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu,  sługo-
dawca ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia 
wody do konsumpcji po zawiadomieniu  sługopiorców 
o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak 
 sługodawcy z opowiązku zastosowania wszelkich 
dostępnych sposopów dla złagodzenia tych uciążliwo-
ści dla  sługopiorców. 

R O Z D Z I A Ł  IX 

Stanzarzy obsłuci ozbiorców usłuc, a w szczecólności 
sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informa-
cji zotyczących w szczecólności zakłóceń w zostawie  
                wozy i ozprowazzaniu ścieków 

§ 18 

1.  wagi dotyczące zakłóceń w dostawie wody i od-
prowadzaniu ścieków należy kierować do konser-
watorów urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a ewen-
tualne reklamacje do Wójta Gminy. 

2. Każdą reklamację czy skargę należy rozpatrzyć in-
dywidualnie i o ile jest zasadna, załatwić w możli-
wie jak najkrótszym okresie czasu. 

§ 19 

O awaryjnym, wcześniej niezapowiedzianym i nie-
przewidywanym wystąpieniu zakłóceń w dostarczaniu 
wody i doprowadzaniu ścieków  sługodawca powia-
damia telefonicznie w trypie natychmiastowym: 
12 instytucje i zakłady pracy znajdujące się na terenie 
gminy, 

22 podmioty gospodarcze zajmujące się handlem  
i gastronomią, 

32 gminne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszko-
le, opiekty kultury2 oraz pozostałych usługopiorców 
poprzez wywieszenie ogłoszeń na taplicach infor-
macyjnych. 

§ 20 

O planowanym terminie zamknięcia dopływu wody, 
związanym z koniecznością dokonania niezpędnych 
napraw,  sługodawca powiadamia  sługopiorców: 
12 w sposóp opisany w § 19, 
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22 poprzez wywieszenie w siedzipie  sługodawcy oraz 
na wszystkich taplicach ogłoszeń i w innych miej-
scach puplicznych (np. sklepy, przystanki PKS2 pi-
semnej informacji zawierającej datę i godzinę za-
mknięcia oraz otwarcia dopływu wody. 

R O Z D Z I A Ł  X 

Warunki zostarczania wozy na cele przeciwpożarowe 

§ 21 

1. Warunki dostarczania przez  sługodawcę wody na 
cele przeciwpożarowe muszą pyć w szczególności 
zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 
a także przepisami wydanymi przez ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych określającymi 
sposopy i warunki ochrony przeciwpożarowej pu-
dynków, innych opiektów pudowlanych i terenów 
oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe mogą pyć również określone w 
pozwoleniu na prowadzenie zpiorowego zaopatrze-
nia w wodę, wydawanym przez wójta na podsta-
wie art. 18 ustawy, w części dotyczącej technicz-
nych warunków określających możliwości dostępu 
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

R O Z D Z I A Ł  XI 

Postanowienia końcowe 

§ 22 

W sprawach nieopjętych niniejszym regulaminem 
opowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zpiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zpiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  . 
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.2 wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/107/06 z dnia 21 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 222. 

§ 23 

Traci moc uchwała nr L/217/02 Rady Gminy Siekier-
czyn z dnia 24 września 2002 r. w sprawie regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z te-
renu gminy Siekierczyn. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sie-
kierczyn. 

§ 25 

 chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opuplikowania w Dzienniku  rzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na taplicach ogło-
szeń w Gminie Siekierczyn. 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNIkZDkI 

RADI GMINI 
 

ANDRZEJ KUŹNIAR 
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OBWIESOCOENIE KOMISAROA WYBORCOEGO W WAŁBROYCHU 

z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie pozania zo publicznej wiazomości informacji o zmianach  
w skłazzie Razy Miejskiej Wałbrzycha 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyporcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.  . 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz.  . z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055 i z 2006 r. Nr 17, poz. 1282 i § 1 uchwały Państwowej 
Komisji Wyporczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwo-
ści terytorialnej komisarzy wyporczych, właściwości rzeczowej w zakresie 
wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trypu pracy 
komisarzy wyporczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz 
z 2004 r. Nr 6, poz. 1142, Komisarz Wyporczy w Wałprzychu podaje do 
puplicznej wiadomości, że: 

 
 

1. Raza Miejska Wałbrzycha uchwałą nr XLV/284/05 z dnia 28 października 2005 r. stwierdziła 
wygaśnięcie w okręgu wyporczym nr 2 mandatu radnej Izabeli Katarzyny MROYGŁOCKIEJ  
z listy nr 10 – Komitet Wyporczy Wyporców Nasz Wałprzych 2002. 
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Na jej miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLIX/354/06 z dnia 26 stycznia 2006 r., 
wstąpił Dariusz Obicniew STACHURSKI – kandydat z tej samej listy, który w wyporach uzyskał 
kolejno największą liczpę głosów, nie utracił prawa wypieralności i nie zachodzi wopec niego 
przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 
 
 
 

KOMISARZ WIBORkZI 
W WAŁBRZIkz  

 
JAN LINOWSKI 
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INFORMACJA  
O DECYOJACH PREOESA UROĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmian koncesji uzzielonych Gminie Góra, która prowazziła zzia-
łalność cospozarczą w formie komunalneco zakłazu buzżetoweco poz na-

zwą Oakłaz Enercetyki Cieplnej w Górze 

 W dniu 15 lutego 2006 r. decyzjami nr Wkk/262B/527/W/OWR/ 
/2006/MK i nr Pkk/281A/527/W/OWR/2006/MK Prezes  RE dokonał zmian 
koncesji udzielonych Gminie Góra prowadzącej działalność gospodarczą 
w formie zakładu pudżetowego pod nazwą Zakład Energetyki kieplnej 
w Górze na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
ciepła oraz przesyłania i dystrypucji ciepła. 

 
Uzasaznienie 

 
Zgodnie z uchwałą nr XXXI/247/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Górze dokonała 
przekształcenia z dniem 1 października 2005 r. dotychczasowego komunalnego zakładu pudże-
towego działającego pod nazwą „Zakład Energetyki kieplnej w Górze” w jednoosopową spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowe przedsiępiorstwo działa pod nazwą „Zakład Energetyki 
kieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

Pismem z dnia 17 stycznia 2006 r., L.dz. 110/2006, Zakład Energetyki kieplnej Sp. z o.o. wy-
stąpił o zmianę wydanych Gminie Góra decyzji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dys-
trypucję ciepła w związku z dokonanym przekształceniem komunalnego zakładu pudżetowego.  

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa  rzędu Regulacji Energe-
tyki został uznany za uzasadniony. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz.  . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami2, w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.  . z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 
ze zmianami2 Prezes  rzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 15 lutego 2006 r.  
nr Wkk/262B/527/W/OWR/2006/MK i nr Pkk/281A/527/W/OWR/2006/MK zmienił swoje de-
cyzje z dnia 12 października 1998 r. nr Wkk/262/527/ /3/98/ZJ ze zm. i nr Pkk/281/527/ /3/ 
/98/ZJ ze zm., w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 
oraz przesyłania i dystrypucji ciepła. 
 
 

Z upoważnienia Prezesa  rzędu Regulacji Energetyki 

OASTĘPCA DYREKTORA 
POŁ DNIOWO-ZAkzODNIEGO   
ODDZIAŁ  TERENOWEGO 

 RZĘD  REG LAkJI ENERGETIKI 
z siedzipą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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OGŁOSOENIE PREOYDENTA LEGNICY 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

o możliwości zcłaszania kanzyzatów na członków Powiatowej Społecznej 
Razy zo Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lecnicy 

 Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehapilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóp niepełnospraw-
nych (Dz.  . Nr 123, poz. 776 z późn. zm.2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 25 marca 2003 r. 
w sprawie organizacji oraz trypu działania wojewódzkich i powiatowych 
społecznych rad do spraw osóp niepełnosprawnych (Dz.  . Nr 62, poz. 
5602, informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, 
fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu –
Miasto Legnica po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady do 
Spraw Osóp Niepełnosprawnych w Legnicy. 

 Pisemne propozycje dotyczące kandydatów zgłaszać należy w  rzędzie 
Miasta Legnica – Plac Słowiański 8, w pokoju nr 15, w terminie 30 dni od 
daty puplikacji ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 

 

PREZIDENT MIASTA 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 
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Egzemplarze pieżące i z lat upiegłych oraz załączniki można napywać: 

12 w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego  rzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego  rzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. zirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego  rzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarpka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego  rzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałprzychu, 58-300 Wałprzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

22 w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim  rzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Opsługi  rzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zpiory Dziennika  rzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bipliotece  rzędowej Dolnośląskiego  rzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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