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886 

UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Ośrodwu Interwencji Kryzysowej w Lubaniu 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Lu-
bańskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące szczegółowe zasady odpłatno-
ści w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu, 
prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lubaniu, a znajdującego się na terenie Bursy 
Szkolnej w Lubaniu przy ulicy Bankowej 7, zwanym 
dalej „Ośrodkiem”. 

§ 2 

1. Całodobowy pobyt w „Ośrodku” jest odpłatny. 
Wysokość opłaty za osobodobę ustala się na 80 zł.  

2. Na koszt pobytu składają się: 
1) nocleg,  
2) całodobowe wyżywienie (dwa posiłki zimne + 

jeden ciepły), 
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3) artykuły pościelowe, koce, ręczniki,  
4) opieka specjalistyczna i opieka socjalna, 
5) inne działania pracowników socjalnych koniecz-

ne dla zażegnania zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

§ 3 

Do odpłatności za pobyt, z zastrzeżeniem § 4 i 5, zo-
bowiązane są osoby korzystające z pobytu w Ośrodku, 
a w przypadku osób małoletnich przedstawiciele 
ustawowi lub opiekunowie prawni małoletnich. 

§ 4 

1. Za pobyt w Ośrodku nie ponoszą opłat osoby, któ-
rych dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego określonego przepisami 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami). 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, odpłatność 
za pobyt w Ośrodku ponosi gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby kierowa-
nej. W przypadku częściowego ponoszenia odpłat-
ności za pobyt przez osobę zobowiązaną, różnicę 
między kwotą należną pokrywa gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

3. Szczegółowe zasady odpłatności oraz współpracy 
w zakresie pomocy osobom wymagającym inter-
wencji kryzysowej może określać umowa zawarta 
przez Zarząd Powiatu z poszczególnymi gminami. 

§ 5 

Częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności może 
nastąpić, jeśli wysokość dochodu osoby kierowanej do 
Ośrodka przekracza kwotę, o której mowa w § 4 
ust. 1, przy zachowaniu następujących zasad: 
1) kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka 

w wysokości od 75% do 99% kwoty należnej, je-

żeli dochód na osobę wynosi od 100% do 150% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej; 

2) kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka 
w wysokości od 50% do 74% kwoty należnej, je-
żeli dochód na osobę wynosi od 151% do 200% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej; 

3) kwota zwolnienia osoby kierowanej do Ośrodka 
w wysokości od 10% do 49% kwoty należnej, je-
żeli dochód na osobę wynosi od 201% do 250% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. 

§ 6 

Szczegółową wysokość odpłatności za pobyt 
w Ośrodku na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej ustala Kierownik Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w uzgodnieniu 
z osobą kierowaną oraz ośrodkiem pomocy społecznej 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
kierowanej. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lubańskiego. 

§ 8 

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

 DARIUSZ CICHOŃ 
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UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/279/2006 Rady Powiatu Lubańswiego z dnia 
26 stycznia 2006  rowu  w sprawie  ustalenia  zasad  ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Ośrodwu Interwencji Kryzysowej w Lubaniu 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr LI/279/2006 Rady Powiatu Lubańskiego 
z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej w Lubaniu wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) skreśla się § 4 ust. 2, 
2) w § 4 ust. 3 skreśla się wyrazy: „odpłatności orazt. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu 
Lubańskiego. 

§ 3 

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

 HALINA BIAŁOŃ 
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UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańswiego 
z dnia 22 lipca 2005 rowu w sprawie trybu postdpowania o udzielenie 
z  budżetu   Powiatu   Lubańswiego   dotacji    dla    szwół    niepublicznych 
posiadających uprawnienia  szwoły  publicznej,  sposobu  jej  rozliczania oraz 

wontroli 

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
w związku z art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubań-
skiego z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubań-
skiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających 
uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 ust. 2 Do wniosku podmiot dołącza zaświad-
czenie o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i pla-
cówek niepublicznych oraz decyzję o nadaniu 
uprawnień szkoły publicznej”. 

2) w § 7 ust. 1 skreśla się słowa „poprzedzającego 
miesiąc udzielenia dotacji”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lubańskiego. 

§ 3 

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

2. Uchwała podlega również podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz Po-
wiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. 

 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY POWIATU 

 HALINA BIAŁOŃ 
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889 

UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańswiego 
z dnia 30 września 2004 rowu  w sprawie  owreślenia  zasad  czdściowego 
lub całwowitego  zwalniania  z  ponoszenia  opłat  rodziców,  wtórych  dzieci 

przebywają w rodzinach zastdpczych 

 Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy 
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańskie-
go z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia 
zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z pono-
szenia opłat rodziców, których dzieci przebywają 
w rodzinach zastępczych wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 5 uchwały skreśla się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lubańskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY POWIATU 

 HALINA BIAŁOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Oborniwi Śląswie  dla  obrdbów:  Golddzinów, Kotowice,  Paniowice,  Pdgów, 

Wilczyn,  Pajączwów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Obornikach jląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy Oborniki jląskie dla obrębów: 
Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, 
Zajączków. 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

3) rysunwach planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzne zapisy planu, będące załącznikami gra-
ficznymi od nr 1–6 do uchwały Rady Miejskiej 
w Obornikach jląskich przedstawionymi na ma-
pie sytuacyjno-wysokościowej w skali: 
1. 1:2000 obręb Golędzinów, 
2. 1:2000 obręb Wilczyn, 
3. 1:2000 obręb Pęgów, 
4. 1:2000 obręb Zajączków, 
5. 1:2000 obręb Kotowice, 
6. 1:2000 obręb Paniowice, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, w którego każdym punkcie obowią-
zują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez  to  rozumieć  działalność  wyznaczoną  do 
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lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą for-
mą wykorzystania terenu; wprowadzenie in-
nych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne 
wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń 
szczegółowych niniejszej uchwały, 

  6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność inną niż podsta-
wowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym te-
renie przy spełnieniu dodatkowych warunków, 
oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji 
przeznaczenia podstawowego, 

  7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 
rozumieć sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub 
dopuszczalnej funkcji określonej w planie, 

  8) liniach zabudowy obowiązujących – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach planu, określającą usytuowanie podsta-
wowej bryły budynku; linię tą przekroczyć mo-
gą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejścio-
we, balkony i wykusze, 

  9) liniach zabudowy nieprzewraczalnych – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach planu, której żaden element zabudowy nie 
może przekroczyć, 

10) modernizacji – należy przez to rozumieć działa-
nia o charakterze remontowym, polegające na 
poszerzeniu zakresu typowych prac remonto-
wych, tj. podniesienie standardu technicznego 
obiektu w przeprowadzanym remoncie, poprzez 
zastosowanie nowych technologii, materiałów, 

11) usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć usługi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji społeczno-politycznych 

i religijnych,  
12) usługach – należy przez to rozumieć usługi:  

a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego 

z konsumpcją indywidualną i naprawą sprzę-
tu gospodarstwa domowego, 

d) obsługi działalności gospodarczej, 
e) pocztowe i łączności, 

13) usługach innych – należy przez to rozumieć: 
a) policję, 
b) straż pożarną, 

14) walenicowym uwładzie zabudowy – należy przez 
to rozumieć budynek lub zespół budynków 
o dachach dwuspadowych, których kalenica 
jest równoległa do obowiązującej lub nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabu-
dowy o niewyznaczonej planem linii zabudowy, 
do osi najbliższej drogi przy której zlokalizowa-
ny jest budynek, 

15) tereny rehabilitacji istniejącej zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć tereny o substandardo-
wych warunkach zamieszkania, pracy i korzy-
stania z usług, wynikających ze złego stanu 
technicznego zabudowy, zbyt dużej gęstości 

zabudowy, zagrożenia bezpieczeństwa i bra-
ków w infrastrukturze technicznej przeznaczo-
nych do poprawy lub kreacji walorów este-
tycznych, funkcjonalnych i technicznych, 

16) tereny zdegradowane – należy przez to rozu-
mieć tereny i obiekty nieposiadające charakteru 
regionalnego i swoją formą architektoniczną  
i wielkością kubatury kolidują z terenami są-
siednimi. 

17) zawazie zabudowy – należy przez to rozumieć 
zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturo-
wych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

§ 3 

1. Rysunki planu w skali 1:2000, będące odpowiednio 
załącznikami graficznymi nr 1–6 do uchwały Rady 
Miejskiej w Obornikach jląskich, załącznik nr 7 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz załącznik nr 8 – roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy, są integralną 
częścią miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oborniki jląskie dla obrę-
bów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, 
Wilczyn, Zajączków. 

2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnych funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

  2) linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi 
publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
a także tereny niezbędne do wytyczenia ście-
żek rowerowych, 

  3) terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 

  4) granic i zasad zagospodarowania terenu lub 
obiektów podlegających ochronie, 

  5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, przyrodniczego, kulturo-
wego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospoda-
rowania zasobami przyrody oraz ochrony grun-
tów rolnych i leśnych, 

  6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej in-
frastruktury, 

  7) lokalnych warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu, w tym również linii zabudowy i ga-
barytów obiektów, a także maksymalnych 
i minimalnych wskaźników intensywności za-
budowy, 

  8) zasad i warunków podziału terenów na działki 
budowlane, 

  9) tymczasowych sposobów zagospodarowania, 
urządzenia oraz użytkowania terenu, 

10) granic obszarów zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej, 

11) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej i przekształ-
ceń obszarów zdegradowanych. 
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3. Tereny zamknięte określone decyzją Wojewody, 
wyznaczone na rysunku planu, w których skład 
wchodzi obszar terenu dla modernizowanej linii ko-
lejowej, są wyłączone z opracowania planu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/196/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 3 we fragmencie 
„określone decyzją Wojewody”). 

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastdpujące 
oznaczenia graficzne rysunwów planów: 
  1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

  2) symbole określające przeznaczenie terenów: 
MN, MU, RM, RU, US, UT, UK, U, ZL, ZP, ZD, 
R, ZI, WS, W, E, G, O, KDG, KDZ, KDL, KDD, 

  3) obowiązujące linie zabudowy, 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
  5) granice stref ochrony konserwatorskiej, 
  6) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy, 
  7) granice stref ochronnych od sieci energetycz-

nych i gazowych, 
  8) granice terenów zamkniętych, 
  9) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne 

obiekty i obszary objęte ochroną konserwator-
ską, których szczegółowe zasady ochrony 
określono w § 9, 

10) granice udokumentowanych złóż surowców 
mineralnych i terenów górniczych. 

5. Ustaleniami planu są również oznaczenia układu 
komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy ry-
sunku planu, służące realizacji ustaleń niniejszej 
uchwały. 

6. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne, sugerujące określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ogólne zasady wształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istnie-

jące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal 
architektoniczny i materiały charakterystyczne dla 
regionalnego budownictwa, 

2) zaleca się, aby realizacja nowej zabudowy była 
prowadzona poza terenami podmokłymi i zalewo-
wymi określonymi na rysunku planu, 

3) zabudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niż 
ustalone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 
ustala się jako tymczasową; dla zabudowy istnieją-
cej o charakterze tymczasowym dopuszcza się re-
monty budynków bez możliwości rozbudowy, 

4) dopuszcza się dokonywania nowych podziałów 
geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu 
do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości 
oraz spełnienia warunków, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, 

5) dla terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy ustala 
się wymóg poprawy i uporządkowania wartości es-
tetycznych, funkcjonalnych i technicznych poprzez: 
a) remonty istniejących obiektów, 
b) organizacje układu komunikacyjnego, 

c) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych i 
izolacyjnych, 

d) dostosowanie parametrów zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w tym szczególności gęstości 
i wysokości zabudowy, do ustaleń określonych 
dla odpowiednich terenów zawartych w § 5, 

6) dla terenów zdegradowanych ustala się następują-
ce zasady przekształceń: 
a) rozbicie bryły obiektów, znacznie większych niż 

przewidują ustalenia planu, na mniejsze, odpo-
wiadające standardom przyjętym w planie, 

b) dla obiektów z dachami płaskimi, które nie speł-
niają wymogów planu, ustala się wymóg zmiany 
formy dachu na wielospadowy, 

c) ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej, przy-
słaniającej tereny zdegradowane. 

§ 5 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: 

Na całym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 
1. MNU/(1-14) –przeznaczenie podstawowe – tereny 

zabudowy mieszwaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszwaniowej jednorodzinnej, 
dla których obowiązują ustalenia: 
a) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

b) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: ga-
raże i budynki gospodarcze wolno stojące 
nieprzekraczających 25% powierzchni użyt-
kowej zabudowy działki, 

c) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa 
warzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

d) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-
łek obiektów i urządzeń usługowych i pro-
dukcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami 
szczególnymi do obiektów mogących pogor-
szyć stan środowiska, stwarzających uciążli-
wości dla mieszkańców i środowiska przy-
rodniczego oraz wymagających wielokrotnej 
(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi trans-
portowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) trans-
portu dostawczego, 

e) dopuszcza się rzemiosło i produkcję nieuciąż-
liwą, 

f) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o po-
wierzchni lustra wody do 200 m2. 

g) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 
– wysokość nowo realizowanej zabudowy 

nie może przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych plus poddasze użytkowe, lecz 
nie więcej niż 12m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 
dachy o symetrycznym układzie połaci  
(w tym dopuszczalne wielospadowe),  
z wyłączeniem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami MNU/2, MNU/8, 
MNU/9, MNU/10, MNU/12, 
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– bryłą budynku należy nawiązać do istnie-
jącej w sąsiedztwie zabudowy o charakte-
rystycznych cechach regionalnych, 

– ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych o spad-
kach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 
z wyłączeniem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami MNU/2, MNU/9, 
MNU/10, MNU/12, 

– dopuszcza się stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłącznie w budynkach go-
spodarczych, usługowych, produkcyjnych  
lub towarzyszących, 

– obowiązuje pokrycie dachu dachówką ce-
ramiczną, cementową lub innymi materia-
łami o fakturze dachówkopodobnej, z wy-
łączeniem terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami MNU/2, MNU/9, 
MNU/10, MNU/12, 

– dopuszcza się przeznaczanie pod zabudo-
wę (w tym utwardzone nawierzchnie, doj-
ścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksy-
malnie do 35% powierzchni działek, pozo-
stałą część należy użytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, 
ogrody itp.), 

– w przypadku lokalizacji funkcji towarzy-
szących (usług wbudowanych) ustala się 
obowiązek wydzielenia w obrębie własno-
ści miejsc postojowych dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających 
okresowo, 

2) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia: 
a) dopuszcza się jako kierunki przekształceń, 

zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

b) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu: 
– dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze 
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji ła-
twej do demontażu, 

– ustala się obowiązek wyznaczenia w ob-
rębie własności odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych dla samochodów użytkow-
ników stałych i przebywających okresowo 
oraz zieleni izolacyjnej, 

– dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz 
elementów reklamowych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

– w obrębie terenu oznaczonego symbolem 
MNU/12 dopuszcza się lokalizację obiek-
tów produkcyjno-biurowych z częścią 
mieszkalną, 

3) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, z wyłączeniem terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MNU/12, 

4) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie 
może przekraczać 30% powierzchni użytkowej 
obiektów mieszkalnych, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MNU/12. 

2. MU/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowo-usługowa, wielorodzinna,  
w ramach której dopuszcza się lokalizację budyn-
ków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz 
usługowych, 
  1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy 

istniejącej: 
a) modernizacje i rozbudowy istniejących bu-

dynków, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych, z wyłączeniem terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem MU/1, MU/12, 

  2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wbudowane, urządzenia towarzyszące, zieleń 
urządzona, 

  3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

  4) obiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji budowlanej, 

  5) gabaryty budynków powinny nawiązywać do 
obiektów sąsiadujących, 

  6) nowo projektowana zabudowa nie może prze-
kraczać wysokości 3 kondygnacji z poddaszem 
użytkowym, z wyłączeniem terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem MU/12, 

  7) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, warunek 
ten dotyczy obiektów i terenów wymienionych 
w § 9, 

  8) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

  9) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie sy-
metrycznym, 

10) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłączeniem 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MU/1, MU/12, 

11) ustala się obowiązek sytuowania usług w par-
terach budynków w taki sposób, ażeby nadać 
witrynom estetyczny charakter ekspozycyjny, 

12) dopuszcza się usytuowanie lokali usługowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, 
że w parterze znajduje się inny lokal usługowy, 

13) dopuszcza się przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizację usług, 

14) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do obiek-
tu, 
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15) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnętrz kwartałów zabudowy należy przezna-
czyć pod zieleń, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiałów ta-
kich jak kostka brukowa, kamień lub nowocze-
snych materiałów ceramicznych, 

16) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach budynków, 

17) linie wewnętrznych podziałów własnościowych 
należy zachować i uczytelnić, 

18) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków ga-
stronomicznych wewnątrz kwartałów. 

3. RM/(1-16) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy zagrodowej  
1) dopuszczalne kierunki przekształceń, to adapta-

cje istniejących budynków mieszkalnych i go-
spodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej 
oraz usług towarzyszących, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 
3,5 tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona. 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie lub uciążliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
budowy, zabudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
RM/10, 

c) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, 

d) obowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 30–45°, z wyłączeniem te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami RM/10, 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach garażowych 
gospodarczych lub towarzyszących, 

f) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,75, 

g) ustala się minimalny udział powierzchni bio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dział-
ki – 40%, 

h) obowiązuje maksymalna wysokość ogrodzeń 
od dróg publicznych i terenów publicznych do 
1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogro-

dzenia pełnego izolującego optycznie na 35% 
powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia bądź żywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się obowiązek wydzielenia w ob-
rębie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeby-
wających okresowo. 

4. UK/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiewtów usług wultury i usługi sawralne, ustalone 
jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń, to moder-

nizacja istniejących obiektów sakralnych i kultu-
ry, z zachowaniem obecnej formy architekto-
nicznej i skali zabudowy, 

2) dopuszcza się modernizacje, adaptacje i przebu-
dowy obiektów towarzyszących, z zachowa-
niem formy architektonicznej harmonizującej 
z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 

5. UT/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – usługi 
rewreacji i turystywi, w których w skład wchodzą 
funkcje hotelowe i pensjonatowe oraz lokale użyt-
kowe, a także stadnina koni wraz z niezbędną in-
frastrukturą na wydzielonych działkach, 
1) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi socjalno-zdrowotne, 
b) usługi handlu detalicznego, 
c) gastronomia, 
d) budynki gospodarcze, 
e) garaże, 
f) obiekty małej architektury, 
g) urządzenia towarzyszące, 
h) zieleń urządzona i izolacyjna, 

2) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-

jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

c) obiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji budowlanej, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, z wyłącze-
niem terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UT/8, 

5) dla całości jednostki oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem UT/8 dopuszcza się zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, dla której obowią-
zują ustalenia zawarte w § 5 pkt 1 dla obrębu 
Pęgów, 

6) dopuszcza się wyłącznie zabudowę mieszkanio-
wą dla właściciela oraz zarządcy terenu, 

7) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 54 –  4994  – Poz. 890 

a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej 
plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 
7 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym 
układzie połaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe), 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, 

c) powierzchnia zabudowy terenu nie może być 
większa niż 20%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 40%. 

6. U/(1-25) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, obsługi działalności gospodarczej, usługi 
pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu te-
renu do szczytu kalenicy, dachy budynków 
o symetrycznym  układzie  połaci  (w tym 
dopuszczalne wielospadowe) z wyłączeniem 
terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu 
symbolami U/(5-7), U/(9-11), U/(13-15), 
U/(18-20), MNU/2, MNU/8, MNU/9, 
MNU/10, P\U/2, 

b) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym, 

c) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U/(5-7), U/(9-11), U/(13-15), 
U/(18-20), MNU/2, MNU/8, MNU/9, 
MNU/10, P\U/2, 

d) w rozbudowywanych lub nowo budowanych 
obiektach usługowych dopuszcza się stoso-
wanie dachów jednospadowych, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U/(5-7), U/(9-11), U/(13-15), 
U/(18-20), MNU/2, MNU/8, MNU/9, 
MNU/10, P\U/2, 

e) w przypadkach uzasadnionych względami 
użytkowymi dopuszcza się realizację obiek-
tów realizowanych w technologiach nietrady-
cyjnych, o wysokich walorach architekto-
nicznych, z wyłączeniem terenów wymienio-
nych w § 9, 

f) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks-

pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

g) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie 
do 80% powierzchni działki budowlanej, 

h) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własno-
ści urządzeń towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi. 

7. US/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług sportu i rewreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu. 

c) obiekty powinny nawiązywać swoją formą 
architektoniczną do miejscowej tradycji bu-
dowlanej, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona 

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla obiektów sportowych i usługo-
wych nie może przekroczyć 14 m, z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami US/1, US/3, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być 
większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 40%. 

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem US/5 ustala się nakaz obsadzenia terenu 
wielopoziomową zielenią izolacyjną – dźwięko-
chłonną. 

8. UI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
innych, ustalone jako cele publiczne 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 
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2) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje pokrycie dachu dachówką ce-

ramiczną, cementową lub innymi materiała-
mi o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w rozbudowywanych lub nowo budowa-
nych obiektach dopuszcza się stosowanie 
dachów jednospadowych, w przypadkach 
uzasadnionych względami użytkowymi, 

c) ustala się możliwość zabudowy maksymal-
nie do 60% powierzchni działki budowlanej, 

d) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrę-
bie własności odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających okresowo 
oraz zieleni izolacyjnej, 

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi. 

  9. AG/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
awtywności gospodarczej (w tym handel hurtowy 
i półhurtowy o powierzchni sprzedażowej nie 
przekraczającej 1000 m2), 
1) dopuszczalne funkcje uzupełniające: 

a) bazy, składy i magazyny, 
b) obiekty biurowe, 
c) obiekty rzemieślnicze, 
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, 
e) elementy reklamowe, 
f) zieleń urządzona, 
g) urządzenia towarzyszące, 

2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 
w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej 
na różne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożaro-
wej oraz dostępności właściwych służb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

16 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do najwyższego punktu dachu,  

b) dopuszcza się lokalizacje wielkokubaturo-
wych obiektów produkcyjnych o nowocze-
snej architekturze, z wymogiem stworzenia 
wysokich walorów architektonicznych, 

c) od strony terenów sąsiednich nakazuje się 
co najmniej 5m pas nasadzeń zieleni wielo-
poziomowej, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

e) dopuszcza się lokalizację związanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych. 

10. P/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
działalności produwcyjnej, baz, składów i magazy-
nów, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzy-
szących funkcji podstawowej, w tym zwią-

zanych z obsługą techniczną i transportową, 
z zastrzeżeniem niedopuszczalności powo-
dowania uciążliwości w zakresie hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza poza granicami 
terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodar-
czej na różne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczegól-
nych jednostek w aspekcie ochrony prze-
ciwpożarowej oraz dostępności właściwych 
służb do obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej obsługującej teren, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami P/1, P/2, P\U/2, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i maga-

zynów o wysokościach nieprzekraczających 
16 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do najwyższego punktu, z wyłączeniem te-
renów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami P/1, P/2, P\U/2l, 

b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych, 

c) dopuszcza się obowiązek zagospodarowania 
terenu zielenią ozdobną, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania te-
renu zielenią izolacyjną, z wyłączeniem tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami P/1, P/2, P\U/2, 

3) dla istniejących terenów przemysłowych poło-
żonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

11. RU/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obsługi produwcji w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych i rybacwich. 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnie-
jących budynków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach 
zlikwidowanych. 

d) dopuszcza się wybudowanie budynku 
mieszkalnego, lub utworzenie lokalu miesz-
kalnego dla właściciela bądź zarządcy tere-
nu, 

2) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu, 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 10 m licząc od poziomu 
terenu do okapu dachu, z wyłączeniem te-
renów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami RU/1, 
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b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i maga-
zynów o wysokościach nieprzekraczających 
10 m licząc od powierzchni terenu do szczy-
tu kalenicy lub najwyższego elementu kon-
strukcyjnego obiektu. 

12. RO/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
sadów i ogrodów przydomowych 
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami 

na stały pobyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 

13. W/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń zaopatrzenia w wodd, ujęć wodnych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia 
wód dla celów komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód 
powierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych. 

14. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i re-

alizację nowych urządzeń wodnych pod wa-
runkiem ich zgodności z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników 
retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod 
warunkiem niezakłócania ich właściwego funk-
cjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

15. E/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń elewtroenergetycznych – stacje trans-
formatorowe na działkach wydzielonych – użyt-
kowanie  zgodnie z przepisami szczególnymi. 

16. O/(1–6) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów 
i śmieci – użytkowanie  zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

17. PL/(1-150) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów, 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w opar-
ciu o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się możliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdro-
wia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) 
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia 
z zarządcą. 

18. R/(1 - 68) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze – uprawy polowe, 

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunika-
cyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), z wyłączeniem 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem R/27, 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

5) utrzymuje się istniejące tereny zabudowy za-
grodowej z możliwością przebudowy i remon-
tów, oraz dopuszcza się budowę budynków 
gospodarczych z wyłączeniem terenu oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem R/27, 

6) dopuszcza się przeznaczenie całości terenów 
pod uprawy sadownicze, z wyłączeniem terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
R/27, 

7) w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 
dopuszcza się utworzenie stawów wodnych 
z produkcją rybną o pow. lustra wody nieprze-
kraczającej 0,2 ha z wyłączeniem terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem R/27, 

8) przez tereny rolne, przez które przebiegają sieci 
gazowe wysokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 
MPa oraz DN 200 PN 6.3 MPa, ustala się stre-
fę ochronną od sieci o szerokości 35 m po obu 
stronach gazociągu, licząc od osi gazociągu, 
dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 2 pkt 6. 

19. PP/(1 - 13) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleń-
ce itp. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywa-

nie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący 

drzewom (wskazane wykonanie specjali-
stycznych ekspertyz), w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 
z wyłączeniem terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem ZP/3, ZP/(5-9), 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzać w sposób niena-
ruszający istniejących wartości środowiska 
przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzie-
ci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla 
pieszych z wyłączeniem terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem ZP/3, ZP/(5-9). 

20. PI/(1-15) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych oraz wokół terenów intensywnej dzia-
łalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów 
i magazynów – wymagane zadrzewienie terenu, 
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1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem moż-
liwości lokalizacji towarzyszących obiektów 
kubaturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych (mieszkalnych, usługowych, produkcyj-
nych i gospodarczych), 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin 
przeznaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

21. PC/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – cmenta-
rze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich 
rozbudowę, określa się minimalną strefę ochrony 
sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

22. KS/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obsługi urządzeń womuniwacji samochodowej: sta-
cje paliw, parkingi, garaże, 
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedy-

nie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 
b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub  

z żywopłotu, nieprzekraczające wysokości 
2 m, 

c) ustala się zagospodarowanie parkingów zie-
lenią wzdłuż ulic. 

23. PLU/1 – przeznaczenie podstawowe – Tereny 
obsługi gospodarwi leśnej z dopuszczeniem funwcji 
rewreacyjno-turystycznej 
1) ustala się zakaz wycinki istniejącego drzewo-

stanu, 
2) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji tereno-

wych urządzeń sportowo-rekreacyjnych o nie-
utwardzonej nawierzchni. 

24. PL\n/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
dolesień: 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w opar-
ciu o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się możliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdro-
wia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) 
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia 
z zarządcą. 

I. Obrdb Golddzinów: 

1. MN/1/(1 -20) – przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w 
ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego)do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe), z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN 1/3, MN 1/(7-10), MN 1/(12-13), 
MN 1/(15 –19) MNU/9, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN 1/3, MN 1/(7-10), MN 1/(12-13), 
MN 1/(15 –19) MNU/9, 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

e) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN 1/3, MN 1/(7-10), MN 1/(12-
13), MN 1/(15 –19) MNU/9, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 54 –  4998  – Poz. 890 

miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7) dla terenów MN1/3, MN 1/(7-10), MN1/(12-13), 
MN1/(15 –19) – tereny objęte strefą „B” ochro-
ny wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

2. MN/2/(1-20) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe), z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/2/(10-9), MU/12, 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej), z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/2/(10-9), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/2/(10-9), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

e) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach budynków, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

5) dla terenów MN/2/(10-9) – tereny objęte strefą 
„B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

3. MU/12 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszwaniowo-usługowa, wielorodzinna, w ramach 
której dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2, 
2) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa w miejscu 

nieistniejących obiektów historycznych lub jako 
logiczna kontynuacja dawnego układu zabudo-
wy, 

3) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-
swiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

4) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

5) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 

4. MNU/9 – przeznaczenie podstawowe – tereny za-
budowy mieszwaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

4) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 
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5. US/3, US/6 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług sportu i rewreacji: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 7, 
2) teren US/3 zlokalizowany w strefie „K” ochrony 

wrajobrazu: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 4, 
b) zakaz zabudowy, 

3) przez teren US/6 przebiega sieć gazowa wyso-
kiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 65 m po obu stronach gazocią-
gu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2, 
pkt 6. 

6. U/5, U/(14-16) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła niepro-
dukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, 
usługi pocztowe i łączności na wydzielonych dział-
kach, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

4) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 

7. UT/1, UT/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług rewreacji i turystywi na wydzielonych dział-
kach 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 5,  
2) przez teren UT/1, UT/3 przebiega sieć gazowa 

wysokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 65 m po obu stronach gazocią-
gu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6. 

8. O/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-
dzeń odprowadzania i utylizacji odpadów i śmieci 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 16, 
2) przez teren O/1 przebiega sieć gazowa wysokie-

go ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 50 m po obu stronach gazocią-
gu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte § 7 ust. 2 
pkt 6. 

9. PP/9, PP/11-12 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, 
zieleńce itp 
1) tereny PP/11-12  objęte strefą „B” ochrony won-

serwatorswiej, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 1 pkt 2, 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 19, 
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem PP/9 zlokalizowany jest dawny, zabyt-
wowy cmentarz, wpisany do ewidencji zabyt-
ków: 
a) Obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 7, 
b) Dopuszcza się przebieg wyłącznie sieci 

uzbrojenia podziemnego po uprzednim 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 

10. PL/117 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
leśne: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 17, 
2) przez teren przebiega sieć gazowa wysokiego 

ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa, dla której ustala 
się strefę ochronną od sieci gazowej o szeroko-
ści 35 m po obu stronach gazociągu, licząc od 
osi gazociągu, i obowiązują ustalenia zawarte 
w § 7 ust. 2 pkt 6. 

II. Obrdb Wilczyn: 

1. MN/3(1-29) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/3/(3-6), MN/3/8, MN/3/(12-22), 
MN/3/24, MN/3/28, MN/3/(27-29), 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 
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c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych połaci dachowych o spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/3/(3-6), MN/3/8, MN/3/(12-22), 
MN/3/24, MN/3/28, MN/3/(27-29), 

d) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/3/(3-6), MN/3/8, MN/3/(12-
22), MN/3/24, MN/3/28, MN/3/(27-29), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

f) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach budynków, 

g) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

7) dla terenów MN/3/(3-6), MN/3/8, MN/3/(12-22), 
MN/3/24, MN/3/(27-29) – tereny objęte strefą 
„B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym, 

d) teren MN/3/27 zlokalizowany w strefie parku 
podworskiego, objętego ochroną konserwa-
torską; Wszelkie działania inwestycyjne po-
dejmowane na tym terenie należy uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. MN/4/(1-34) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-

nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/4/(3-6), MN/4/14, MN/4/17, MN/4/18, 
MN/4/(26-28), MN/4/31, MN/4/32, 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/4/(3-6), MN/4/14, MN/4/17, 
MN/4/18, MN/4/(26-28), MN/4/31, 
MN/4/32, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/4/(3-6), MN/4/14, MN/4/17, 
MN/4/18, MN/4/(26-28), MN/4/31, 
MN/4/32, 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

5) dla terenów MN/4/(3-6), MN/4/14, MN/4/17, 
MN/4/18, MN/4/(26-28), MN/4/31, MN/4/32 –  
tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-
swiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20% 

powierzchni użytkowej zabudowy działki, 
c) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz 
nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

d) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
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dachowej o spadku 38°-45°, w układzie sy-
metrycznym, 

e) MN/4/30 – teren zlokalizowany w strefie 
parwu podworswiego, objętego ochroną kon-
serwatorską; Wszelkie działania inwestycyjne 
podejmowane na tym terenie należy uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

3. MU/10 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszwaniowo- usługowa, wielorodzinna, w ramach 
której dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych, 
1) tereny objęte strefą „B” ochrony konserwator-

skiej; 
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2, 
4) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20% 

powierzchni użytkowej zabudowy działki, 
5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m licząc od po-
ziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

6) ustala się stosowanie w budynkach kąt nachyle-
nia połaci dachowej o spadku 38°–45°, w ukła-
dzie symetrycznym. 

4. MNU/8 – przeznaczenie podstawowe – tereny za-
budowy mieszwaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony konserwator-

skiej; 
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
4) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 

nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

5) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 

5. U/13, U/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, obsługi działalności gospodarczej, usługi 
pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6,  
2) teren U/13 objęty strefą „B” ochrony wonserwa-

torswiej,  
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2,  
4) obowiązuje lokalizacja budynków z zachowa-

niem historycznej kompozycji urbanistycznej,  
5) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 

nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

6) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym,  

7) obowiązuje zakaz lokalizowania dachów wielo-
spadowych,  

8) U/4 – teren zlokalizowany w strefie parwu 
podworswiego, objętego ochroną konserwator-

ską; Wszelkie działania inwestycyjne podejmo-
wane na tym terenie należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiew-
tów usług wultury i usługi sawralne, ustalone jako 
cele publiczne, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4, 
2) teren objęty strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa, 
4) Teren zlokalizowany w strefie parwu podwor-

swiego, objętego ochroną konserwatorską; 
Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane 
na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

7. P/1, P/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
działalności produwcyjnej, baz, składów i magazy-
nów, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 10, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; 
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
4) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa w miejscu 

nieistniejących obiektów historycznych lub jako 
logiczna kontynuacja dawnego układu zabudo-
wy, 

5) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

6) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 

8. PP/(3-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce 
itp. 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 19, 
2) tereny PP/(3-7) objęte strefą „B” ochrony won-

serwatorswiej; obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 9 ust. 2, 

3) PP/3, PP/5, PP/6, PP/7, PP/8 – teren zlokalizo-
wany w strefie parwu podworswiego, objętego 
ochroną konserwatorską, 
a) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturo-

wych,  
b) dopuszcza się przebieg wyłącznie sieci uzbro-

jenia podziemnego po uprzednim uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  

c) wszelkie działania inwestycyjne podejmowa-
ne na tym terenie należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

9. PL/(61-64), PL/66, PL/(71-73), PL/75, PL/77, 
PL/(81-83) – tereny objęte strefą „B” ochrony won-
serwatorswiej: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 17, 
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
3) PL/79, PL/80 – teren zlokalizowany w strefie 

parwu podworswiego, 
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a) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturo-
wych, 

b) teren leśny o charakterze parkowym, zakazu-
je się gospodarki leśnej, 

c) wszelkie działania inwestycyjne podejmowa-
ne na tym terenie należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

10. PC/3 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbu-
dowę: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 21, 
2) cmentarz zabytwowy oraz mauzoleum rodowe, 

wpisane do rejestru zabytków nr 553/Wz 
z dnia 16.04.84, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 8. 

11. R/27 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 18, 
2) na terenie zlokalizowany jest zabytwowy cmen-

tarz wpisany do ewidencji zabytków, obowią-
zują ustalenia zawarte w § 9 ust. 7. 

12. KS/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny ob-
sługi urządzeń womuniwacji samochodowej: par-
kingi, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 22, 

pkt 2–4, 
2) dopuszcza się funkcję usługową, obowiązują 

ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, z wyłączeniem 
pkt 2 ppkt. a) wysokość modernizowanej lub 
nowo realizowanej zabudowy nie może prze-
kroczyć 9 m, licząc od poziomu terenu do 
szczytu kalenicy, dachy budynków o syme-
trycznym układzie połaci. 

13. W/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny urzą-
dzeń zaopatrzenia w wodd, ujęć wodnych, 
1) teren objęty strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej, 
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
3) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 13. 

III. Obrdb Pdgów: 
1. MN/5(1-29) – przeznaczenie podstawowe – zabu-

dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 

wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami, 
MN/5/1, MN/5/(4-8), MN/5/(13-16), 
MN/5(22-24), MN/5/29 MNU/10, 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami, MN/5/1, MN/5/(4-8), MN/5/(13-
16), MN/5(22-24), MN/5/29 MNU/10, 

c) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/5/1, MN/5/(4-8), MN/5/(13-16), 
MN/5(22-24), MN/5/29 MNU/10, 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

7) dla terenów MN/5/1, MN/5/(4-8), MN/5/(13-16), 
MN/5(22-24), MN/5/29 – tereny objęte strefą 
„B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz 
nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 
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2. MN/6/(1-56) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami, 
MN/6/2, MN/6/4, MN/6/(28-30), 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami, MN/6/2, MN/6/4, MN/6/(28-30), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/6/2, MN/6/4, MN/6/(28-30), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy)  maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

5) dla terenów MN/6/2, MN/6/4, MN/6/(28-30) –  
tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-
swiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 

b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-
dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym, 

6) dla istniejącego warsztatu stolarskiego na tere-
nie MN/6/49 dopuszcza się rozbudowę, przebu-
dowe oraz modernizację, 

7) dla działalności, o której mowa w pkt 2 ppkt 6, 
negatywne oddziaływanie należy ograniczyć 
w granicy działki. 

3. MW/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszwaniowa wielorodzinna o średniej intensywno-
ści zabudowy. 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: moderniza-

cje, adaptacje i przebudowy istniejących budyn-
ków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wbudowane, przybudowane lub wolno stojące, 
spełniające wymogi przepisów szczególnych, 
urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) zabrania się lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się zachowanie w przebudowy-

wanych istniejących wielorodzinnych budyn-
kach mieszkalnych dachów płaskich, 

b) w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych należy stosować dachy o symetrycz-
nych układach połaci dachowych (dopusz-
czalne wielospadowe), o pokryciu dachówką 
ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

c) ustala się ograniczenie wysokości nowo reali-
zowanej wielorodzinnej zabudowy mieszka-
niowej do 2 kondygnacji plus poddasze użyt-
kowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów należy 
uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych – nie 
mniejszą niż ilość mieszkań w budynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaży dla samocho-
dów osobowych lub pojazdów jednoślado-
wych, ich lokalizację należy przewidzieć 
w projekcie zagospodarowania terenu, obiek-
ty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty 
i formę architektoniczną. 
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4. MNU/10 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszwaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony konserwator-

skiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

4) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym. 

5. UI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
innych, ustalone jako cele publiczne 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 8, 
2) Teren objęty strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy. 

6. U/9, U/10, U/12, U/(18-20) – przeznaczenie pod-
stawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rze-
miosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności go-
spodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzie-
lonych działkach, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
2) tereny U/9, U/10, U/(18-20) objęte strefą „B” 

ochrony wonserwatorswiej; obowiązują ustalenia 
zawarte w § 9 ust. 2, 
a) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

b) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym, 

3) przez teren U/12 przebiega sieć wysokiego ci-
śnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 65 m, po obu stronach gazocią-
gu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6. 

7. AG/7 – przeznaczenie podstawowe – przeznacze-
nie podstawowe – tereny awtywności gospodarczej 
(w tym handel hurtowy i półhurtowy o powierzchni 
sprzedażowej nieprzekraczającej 1000 m2), 
1) przez teren AG/7 przebiega sieć gazowa wyso-

kiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
2) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 65 m po obu stronach gazociągu, 
licząc od osi gazociągu, 

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6, 

4) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 9. 

  8. P/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny działal-
ności produwcyjnej, baz, składów i magazynów, 
1) Przez teren P/4 przebiega sieć gazowa wyso-

kiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
2) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 50 m po obu stronach gazociągu, 
licząc od osi gazociągu, 

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6, 

4) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 10. 

  9. P\RU/1 – przeznaczenie podstawowe – Tereny 
działalności produwcyjnej, baz, swładów i magazy-
nów oraz tereny obsługi produwcji w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 
1) dla terenów działalności produkcyjnej obowią-

zują ustalenia zawarte w § 5 ust. 10, 
2) dla terenów obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, 

3) przez teren przebiega sieć wysokiego ciśnienia 
DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 65 m, po obu stronach gazo-
ciągu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6. 

10. P/U/2, P\U/4 – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny przemysłowo-usługowe: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 10, 
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
3) tereny objęte strefą „B” ochrony konserwator-

skiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

4) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa w miej-
scu nieistniejących obiektów historycznych lub 
jako logiczna kontynuacja dawnego układu za-
budowy zespołu pałacowo-folwarcznego, 

5) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, 

6) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie sy-
metrycznym, 

7) teren P\U/2 zlokalizowany w strefie parku 
podworskiego, objętego ochroną konserwator-
ską; Wszelkie działania inwestycyjne podejmo-
wane na tym terenie należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

11. PI/10, PI/11 – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zieleni izolacyjnej: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 20, 
2) przez teren ZI/10 przebiega sieć wysokiego ci-

śnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 50 m, po obu stronach gazo-
ciągu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6, 

3) przez teren ZI/11 przebiega sieć wysokiego ci-
śnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
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a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 
o szerokości 35 m, po obu stronach gazo-
ciągu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6. 

12. PL/23 – przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów, 
1) przez teren ZL/23 – przebiega sieć gazowa 

wysokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa, dla 
której ustala się strefę ochronną od sieci gazo-
wej o szerokości 35 m po obu stronach gazo-
ciągu, licząc od osi gazociągu: 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 
pkt 6, 

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 17. 

13. PL/135 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów, 
1) teren leśny o charakterze parkowym, zakazuje 

się gospodarki leśnej, 
2) teren zlokalizowany w strefie parku podwor-

skiego, objętego ochroną konserwatorską; 
3) wszelkie działania inwestycyjne podejmowane 

na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

14. PL\n/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
dolesień: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 24, 
2) przez teren ZL\n/3 przebiega sieć gazowa wy-

sokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa, dla któ-
rej ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 
o szerokości 35 m po obu stronach gazociągu, 
licząc od osi gazociągu, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 pkt 6. 

15. PC/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
cmentarne: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 21, 
2) obiekt wpisany do ewidencji zabytków – cmen-

tarz zabytkowy, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 7, 

3) dla terenu zabytkowego i terenu nowo projek-
towanego obowiązuje ogrodzenie ażurowe 
o jednolitej formie w nawiązaniu do rozwiązań 
historycznych, lokalnych, 

4) dopuszczalna maksymalna wysokość ogrodze-
nia wynosi 1,6 m. 

IV. Obrdb Pajączwów: 

1. MN/7(1–10) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-

nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2. 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

2. MN/8(1-2) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w 
ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 
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4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

3. MU/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszwaniowo-usługowa, wielorodzinna, w ramach 
której dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2, 
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
3) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

4. P\U/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny prze-
mysłowo-usługowe: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 10, 
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
3) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa w miejscu 

nieistniejących obiektów historycznych lub jako 
logiczna kontynuacja dawnego układu zabudo-
wy, 

4) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

V. OBRĘB KOTOWICE: 

1. MN/9/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2)dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe), z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/9/1, MN/9/3, MN/9/5, MN/9/(7-13),  

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/9/1, MN/9/3, MN/9/5, 
MN/9/(7-13), 

c) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu 
symbolami MN/9/1, MN/9/3, MN/9/5, 
MN/9/(7-13),  

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

7) MN/9/1, MN/9/3, MN/9/5, MN/9/(7-13) – tereny 
objęte strefą „B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz 
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nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

2. MN/10/(1-9) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/10/1, MN/10/(3-6), MN/10/(8-9), 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/10/1, MN/10/(3-6), 
MN/10/(8-9), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/10/1, MN/10/(3-6), MN/10/(8-9), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

5) MN/10(1), MN/10(3-6), MN/10(8-9) – tereny 
objęte strefą „B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

3. MNU/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny za-
budowy mieszwaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony konserwator-

skiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 
pkt 2, 
a) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

b) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

4. MU/2, MU/9 – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszwaniowo-usługowa, wielorodzinna, 
w ramach której dopuszcza się lokalizację budyn-
ków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz 
usługowych, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 
a) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

b) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

5. U/6, U/7 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, obsługi działalności gospodarczej, usługi 
pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 
a) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 
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b) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

6. UK/2, UK/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiewtów usług wultury i usługi sawralne, ustalone 
jako cele publiczne, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4, 
2) teren UK/2 objęty strefą „B” ochrony wonserwa-

torswiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

3) teren UK/5 objęty strefą „A” ścisłej ochrony 
wonserwatorswiej, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 1, 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem UK/5 zlokalizowany jest kościół wpisany do 
rejestru zabytwów nr 735/Wz z dnia 27.11.97, 
który objęty jest przepisami zawartymi w § 9 
ust. 8. 

7. RU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsłu-
gi produwcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i 
rybacwich. 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

8. PC/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny cmen-
tarne: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 21, 
2) obiekt wpisany do ewidencji zabytków – cmen-

tarz zabytwowy, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 7, 

3) dla terenu zabytkowego i terenu nowo projek-
towanego obowiązuje ogrodzenie ażurowe 
o jednolitej formie w nawiązaniu do rozwiązań 
historycznych, lokalnych, 

4) dopuszczalna maksymalna wysokość ogrodzenia 
wynosi 1,6 m. 

9. PL/52 – przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 17, 
2) przez teren ZL/52 przebiega sieć gazowa wyso-

kiego ciśnienia DN 200 PN 6.3 MPa, dla której 
ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 
o szerokości 20 m po obu stronach gazociągu, 
licząc od osi gazociągu, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 pkt 6. 

VI. Obrdb Paniowice: 

1. MN/11(1-12) – przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zbiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/11/(1-2, MN/11/(4-9), MN/11/(11-12), 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/11/(1-2, MN/11/(4-9), 
MN/11/(11-12), 

c) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/11/(1-2, MN/11/(4-9), 
MN/11/(11-12), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
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kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7) MN/11/(1-2), MN/11/(4-9), MN/11/(11-12) – te-
reny objęte strefą „B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt  nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

2. MN/12(1-11) – przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszwaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów objętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
obowiązują ustalenia z § 9, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/12/(2-4), MN/12/(7-11), 

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, cementową lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/12/(2-4), MN/12/(7-11), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach  
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/12/(2-4), MN/12/(7-11), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących,  

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

5) MN/12/(2-4), MN/12/(7-11) – tereny objęte 
strefą „B” ochrony wonserwatorswiej: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

3. RM/10 – przeznaczenie podstawowe – tereny za-
budowy zagrodowej 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

a) wysokość nowej, przebudowywanej zabudowy 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy, 

b) ustala się stosowanie w nowych, przebudowy-
wanych budynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej o spadku 38°–45°, w układzie syme-
trycznym, 

c) obowiązuje zabudowa odtworzeniowa w miejscu 
nieistniejących obiektów historycznych lub jako 
logiczna kontynuacja dawnego układu zabudo-
wy, 

d) zakaz lokalizacji silosów wolno stojących w ob-
rębie podwórza folwarcznego. 

4. UK/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiew-
tów usług wultury i usługi sawralne, ustalone jako 
cele publiczne, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 4, 
2) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2. 

5. U/11 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i 
łączności na wydzielonych działkach, 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 
2) teren objęty strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 
a) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20% 

powierzchni użytkowej zabudowy działki, 
b) wysokość nowej, przebudowywanej zabu-

dowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
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lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych, przebudo-
wywanych budynkach kąt nachylenia połaci 
dachowej o spadku 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

6. PG/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ewsploatacji udowumentowanych złóż surowców 
mineralnych, w tym obszary i tereny górnicze „Pa-
niowice”, wraz z zakładami  górniczymi i przerób-
czymi 
1) dla terenów i obszarów górniczych dopuszcza 

się składowanie i zwałowanie mas ziemnych 
i skalnych pochodzących z eksploatacji złoża, 

2) określa się rolny, leśny bądź rekreacyjny kieru-
nek rekultywacji terenów przekształconych gór-
niczo, 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem PG/1 dopuszcza się lokalizację obiektów 
zaplecza biurowego i socjalno-sanitarnego oraz 
obiektów wytwórni towarowej mieszanki beto-
nowej i wytwórni prefabrykatów betonowych, 

4) ustala się, że teren zamknięty liniami rozgrani-
czającymi stanowi dopuszczalny teren górniczy, 
poza którym zabrania się prowadzenia działalno-
ści górniczej, 

5) na obszarze górniczym dopuszcza się eksploata-
cją kruszywa w sposób zgodny z dokumentacją 
złoża, 

6) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża 
zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy,  

7) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej 
działalności nie może przekraczać granic terenu 
górniczego, 

8) na terenie górniczym na okres eksploatacji do-
puszcza się realizacją obiektów kubaturowych 
i urządzeń technicznych związanych z technolo-
gią wydobycia, 

9) dla terenu i obszaru górniczego określa się teren 
PG, z następującymi wymogami szczegółowymi: 
a) dopuszcza się dla terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem PG/1 lokalizację 
obiektów i urządzeń zakładu górniczego, 
a także obiektów budowlanych i urządzeń 
towarzyszących, poza wyrobiskiem górni-
czym, a po zakończeniu eksploatacji określa 
się leśny kierunek rekultywacji, 

b) dopuszcza się wprowadzenie zieleni urządzo-
nej, obiektów reklamowych oraz małej archi-
tektury, 

c) dopuszcza się lokalizację ulic wewnętrznych 
i urządzeń kolejowych jak bocznice itp. oraz 
parkingów i garaży, 

d) konieczna jest minimalizacja negatywnego 
oddziaływania na otoczenie, w tym na śro-
dowisko przyrodnicze i gruntowo-wodne, 
powietrzne i klimat akustyczny poprzez sto-
sowanie odpowiednich technologii. 

7. PC/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny cmen-
tarne: 
1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 21, 

2) obiekt wpisany do ewidencji zabytków – cmen-
tarz zabytwowy, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 7, 

3) dla terenu zabytkowego obowiązuje ogrodzenie 
ażurowe o jednolitej formie w nawiązaniu do 
rozwiązań historycznych, lokalnych, 

4) dopuszczalna maksymalna wysokość ogrodzenia 
wynosi 1,6 m. 

8. PL/(34-35), PL/38 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny leśne: 
1) tereny objęte strefą „B” ochrony wonserwator-

swiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
2) teren zlokalizowany w strefie parwu podworswie-

go, objętego ochroną konserwatorską, 
3) teren leśny o charakterze parkowym, zakazuje 

się gospodarki leśnej, 
4) wszelkie działania inwestycyjne podejmowane 

na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

§ 6 

Pasady rozwoju i funwcjonowania uwładu 
womuniwacyjnego: 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną 
w zakresie komunikacji drogowej (drogi wraz 
z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich 
następującą klasyfikację funkcjonalną: 
1) droga wojewódzwa nr 342, Wrocław–Oborniki 

jląskie, o parametrach drogi głównej KDG oraz 
droga wojewódzwa nr 341, relacji Brzeg Dolny – 
Pęgów, o parametrach drogi zbiorczej KDP. 
a) dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczają-

cej drogi o tereny przyległe, jeśli uzasadnia to 
projekt modernizacji drogi, 

b) szerokość jezdni =  6,0–7,0 m, 
c) dostępność terenów zainwestowanych po-

przez drogi klasy niższej, zgodnie z kategory-
zacją dróg publicznych, 

d) zakazuje się wprowadzania nowych wjazdów 
na drogę wojewódzką z nowo realizowanych 
obiektów, 

e) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 
a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 10 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zabu-
dowanym, dla obiektów budowlanych nie-
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

f) dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi odległość pomiędzy obiektami budowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może 
być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowa-
nym, a poza terenem zabudowanym, nie 
mniejsza niż 30 m dla budynków jednokon-
dygnacyjnych i nie mniejsza niż 40 m dla bu-
dynków wielokondygnacyjnych, 

g) dopuszcza się lokalizacje urządzeń ochrony 
czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu 
samochodowego, jeśli zostaną przekroczone 
dopuszczalne normy, 

h) dopuszcza się korektę łuków drogi w celu 
poprawy warunków widoczności i bezpie-
czeństwa ruchu, 

i) dopuszcza się budowę ciągów pieszo-
jezdnych wzdłuż zabudowy i poza zabudową, 
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2) drogi powiatowe, dostępne bez ograniczeń, 
o parametrach ulicy lowalnej KDL, 
a) szerokość  w  liniach  rozgraniczających = 

14–20 m, 
b) szerokość jezdni = 5,0–6,0 m,  
c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 9 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zabu-
dowanym, chyba że inaczej wskazują nie-
przekraczalne lub obowiązujące linie zabudo-
wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania budynków od 
granicy działki, 

d) wymagana korekta łuków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu, 

e) występuje konieczność budowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdłuż zabudowy i poza zabu-
dową, 

f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

g) dopuszcza się organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposób ich jest formą organizacji 
zagospodarowania tymczasowego, 

3) droga gminna, projektowana, o parametrach 
drogi zbiorczej KDPg (relacji: Wrocław – Oborni-
ki jląskie): 
a) szerokość  w  liniach  rozgraniczających = 

20–30 m, 
b) szerokość jezdni =  6,0–7,0 m, 
c) dostępność terenów zainwestowanych po-

przez drogi klasy niższej, zgodnie z kategory-
zacją dróg publicznych, 

d) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 
a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 10 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zabu-
dowanym, dla obiektów budowlanych nie-
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

e) dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi odległość pomiędzy obiektami budowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może 
być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowa-
nym, a poza terenem zabudowanym, nie 
mniejsza niż 30 m dla budynków jednokon-
dygnacyjnych i nie mniejsza niż 40 m dla bu-
dynków wielokondygnacyjnych, 

f) ustala się strefę lokalizacji środków ochrony 
czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu 
samochodowego o szerokości 10 m między 
linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi, 
zgodnie z Wytycznymi Projektowania Dróg, 

4) drogi gminne, dostępne bez ograniczeń, o para-
metrach ulicy dojazdowej KDD ewentualnie dro-
gi lowalnej KDL, 
a) szerokość  w  liniach  rozgraniczających  = 

6–16 m, 
b) szerokość jezdni = 4,0–7,0 m, 
c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 6 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 15 m poza terenem zabu-
dowanym, chyba że inaczej wskazują nie-
przekraczalne lub obowiązujące linie zabudo-

wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania budynków od 
granicy działki, 

d) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku 
zewnętrznym, 

e) wymagana korekta łuków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu, 

f) występuje konieczność budowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdłuż zabudowy i poza zabu-
dową, 

g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

h) dopuszcza się organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposób ich jest formą organizacji 
zagospodarowania tymczasowego, 

5) KDD(L) – droga leśna – użytkowanie za zgodą 
zarządcy terenu, 

6) KDx – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy 
mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu pojaz-
dów straży pożarnej i obsługi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

5 m, 
b) szerokość jezdni utwardzonej = min. 3,5 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku 

zewnętrznym. 
7) KDp – drogi polne, wśród terenów użytkowa-

nych rolniczo, przystosowanych do przejazdu 
maszyn i pojazdów rolniczych, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

4 m, 
b) minimalne promienie skrętu = 10 m na łuku 

zewnętrznym. 
8) KDp-j – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy 

mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu pojaz-
dów straży pożarnej i obsługi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

5 m, 
b) szerokość jezdni utwardzonej = min. 3,5 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku 

zewnętrznym. 

2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza 
sid: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, 

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbioro-
wej (przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa 
ruchu reklam, obiektów małej architektury, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów 
istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania terenów, bez możli-
wości wprowadzania trwałych obiektów budow-
lanych, uniemożliwiających docelową realizację 
ustaleń planu, 

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych. 
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§ 7 

Pasady rozwoju infrastruwtury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie linio-
we elementy infrastruktury technicznej wraz z to-
warzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami do 
poszczególnych obiektów, powinny być usytuowa-
ne pod ziemią (linie elektryczne niskiego i średniego 
napięcia i telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłą-
czeniem trafostacji oraz znajdować się w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych. W sytuacjach szczególnie uzasadnio-
nych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa 
dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem 
ulic. 
1) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w li-

niach rozgraniczających drogi zgodnie z § 6 
ust. 2 pkt 2. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usłu-

gowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpoża-
rowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy 
prowadzić w terenie zabudowanym lub przewi-
dzianym do zabudowy w liniach rozgraniczają-
cych dróg oraz na terenach nieprzewidzianych 
pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem warunków dostępności do wody dla ce-
lów przeciwpożarowych, 

2) kanalizacja sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgranicza-
jących ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczającymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej  
i usługowej dla terenów skanalizowanych, 

3) kanalizacja deszczowa – prowadzone w liniach 
rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących lub projektowa-
nych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy), 

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) obowiązuje zaopatrzenie w gaz siecią roz-

dzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczają-
cych ulic, na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę i użytkowanych rolniczo, 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków sieci gazowej (maksymalnie średniego 
ciśnienia) poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stępności w sytuacjach awaryjnych lub 
w celu  modernizacji sieci, 

6) strefy ochronne dla sieci gazowych: 
a) dla przebiegu istniejących sieci określa się 

strefę ochronną określoną na rysunku planu, 
licząc od ścianki gazociągu, prowadzoną na 
podstawie następujących wymogów: 

b) w granicach strefy ochronnej sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia, określonej na rysunku 
planu, stanowi obszar, w którym zarządca 
gazociągu jest uprawniony do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ 
na jej trwałość i prawidłową eksploatację, 

c) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
sieci lokalizacji obiektów wzdłuż strefy przed 
wydaniem pozwolenia na budowę, 

d) zasady zagospodarowania dla strefy ochron-
nej: 
– zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
– obowiązek zapewnienia swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej 
oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż gazociągu, 

– dopuszcza się prowadzenie sieci podziem-
nego uzbrojenia technicznego po uzgod-
nieniu ich przebiegu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci gazowej, 

– określa się zakaz sadzenia drzew i krze-
wów w pasie 4 m (po 2 m od osi gazocią-
gu podczas eksploatacji, 

– zakaz prowadzenia działalności mogącej 
zagrozić trwałości gazociągu podczas eks-
ploatacji, 

7) elektroenergetyka: 
a) dopuszcza się zasilanie istniejącą siecią na-

powietrzną niskiego napięcia, 
b) adaptuje się istniejące stacje transformato-

rowe, z dopuszczeniem możliwości ich mo-
dernizacji lub likwidacji, 

c) zaleca się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych w przypadku kolizji 
z projektowaną zabudową oraz w rejonach 
intensywnej istniejącej i projektowanej zabu-
dowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

d) ustala się przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy – w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic publicznych i prywat-
nych oraz poza pasem drogowym, 

e) sieci wysokiego napięcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej jako skablowane, 

f) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych linii elektroenergetycznych, 

g) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 
110 kV ustala się strefę ochronną o szeroko-
ści 47 m (po 23,5 m od osi linii w obu kie-
runkach), 

8) elektroenergetyczne sieci przesyłowe o napięciu 
400 kV, 
a) utrzymuje się istniejącą elektroenergetyczną 

linię przesyłową NN o napięciu 400 kV relacji 
Mikółowa – Czarna,  

b) dopuszcza się modernizacje istniejącej linii 
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, 
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c) obowiązuje strefa ochronna wzdłuż linii 
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV 
o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w 
obu kierunkach), 

d) zabrania się lokalizowania obiektów budow-
lanych przeznaczonych na pobyt ludzi przez 
czas dłuższy niż 8 godzin na dobę w strefie 
ochronnej dla linii elektroenergetycznej, 

e) dopuszcza się realizację obiektów związa-
nych z działalnością gospodarczą, tury-
styczną, rekreacyjną i rolną, w których po-
byt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy speł-
nieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy 
PN-E-05100 z dnia 03.03.1998 r. „Elektro-
energetyczne linie napowietrzne Projekto-
wanie i budowa”, 

  9) obowiązuje uzgadnianie wszelkich warunków 
lokalizacji projektowanych obiektów z właści-
cielem przedmiotowej linii, 

10) telekomunikacja – kanalizacją kablową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie 
chodnika), 

11) gospodarka odpadami – stałe odpady bytowo-
gospodarcze gromadzone w szczelnych pojem-
nikach i kontenerach zlokalizowanych przy po-
sesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego 
wywozu na zorganizowane gminne wysypisko 
odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami 
powinna się odbywać zgodnie z art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. 

§ 8 

1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się 
obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej 
sieci drenarskiej. 

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek za-
chowania trzech metrów strefy wolnej od zainwe-
stowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia 
możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych od-
powiednim służbom melioracyjnym. 

§ 9 

Pasady zagospodarowania terenów i obiewtów 
podlegających ochronie: 

Szczegółowe zasady ochron wonserwatorswiej 

1. Strefa „A” ścisłej ochrony wonserwatorswiej 
1) wyznaczona została dla miejscowości Kotowice,  
2) nakazuje się sytuowanie budynków z zachowa-

niem historycznej linii zabudowy,  
3) w strefie „A” obowiązują następujące wymogi 

konserwatorskie: 
a) należy podtrzymać utrwaloną historycznie 

funkcję, 
b) nowe inwestycje dopuszczalne wyłącznie ja-

ko uzupełnienie już istniejącej formy zainwe-
stowania terenu, przy założeniu maksymalne-
go zachowania i utrwalenia historycznych re-
lacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z 
historycznym charakterem założenia, 

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności in-
westycyjnej bez uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków – wszelkie działania 
i zamierzenia inwestycyjne należy poprzedzić 

uzyskaniem wytycznych konserwatorskich 
i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków,  

5) wszelkie roboty ziemne winny być uzgodnione 
z inspekcją zabytków archeologicznych właści-
wej służby ochrony zabytków oraz przeprowa-
dzone pod nadzorem i za zezwoleniem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Strefa „B” ochrony wonserwatorswiej. 
1) strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje 

obszary, w których elementy dawnego układu 
przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. 
rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, 
a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem 
zachowały się w stosunkowo dobrym stanie 
i całość stanowi wartość kulturową w skali lo-
kalnej. 

2) wyznaczona została dla miejscowości Kotowice, 
Paniowice, Pdgów, Golddzinów, Wilczyn, 

3) nakazuje się sytuowanie budynków z zachowa-
niem historycznej linii zabudowy, 

4) w strefie „B” obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabudo-
wy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni; 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu; 

c) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie lokalizacji, rozplanowania, skali i bryły, 
w tym formy i wysokości dachu oraz nawią-
zywać formami współczesnymi, artykulacją 
ścian i użytym materiałem elewacyjnym do 
lokalnej tradycji architektonicznej, 

d) obowiązuje lokalizacja budynków z zachowa-
niem historycznej kompozycji urbanistycznej, 

e) obowiązuje pokrycie dachu dachówka cera-
miczną lub cementową w kolorze ceglastym, 

f) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach budynków, 

g) należy stosować podziały otworów okien-
nych i drzwiowych nawiązujące do rozwiązań 
historycznych, 

h) zakaz budowy betonowych ogrodzeń z ele-
mentów prefabrykowanych, 

i) zachować historyczną nawierzchnię kamien-
ną, z ewentualnym ich uzupełnieniem, 

j) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

k) należy uzgadniać lokalizację kominów, zbior-
ników na materiały masowe, dominant archi-
tektonicznych z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, 

l) przebieg sieci uzbrojenia nadziemnego i pod-
ziemnego należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 
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m) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza unie-
możliwiające ekspozycję wartościowych 
obiektów zabytkowych, winny być usunięte 
lub poddane odpowiedniej przebudowie. Do-
puszcza się pozostawienie ich do śmierci 
technicznej; 

n) w niektórych przypadkach wskazane jest za-
znaczenie śladów nieistniejących fragmentów 
historycznej kompozycji przestrzennej, 

o) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiek-
tów zabytkowych objętych ewidencją zabyt-
ków oraz obiektów położonych na obszarze 
objętym strefą; 

p) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących form zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym 
charakterem obiektu; 

q) podział nieruchomości uzgadniać z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków; 

r) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest bezwzględnie zabronione. 
Dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właściwej, nieagresywnej formie. Lokali-
zację i projekty tych elementów należy 
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków; 

s) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

3. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej. 
1) strefa „OW” obserwacji archeologicznej obejmu-

je obszar o stwierdzonej lub domniemanej za-
wartości ważnych reliktów archeologicznych, 

2) na obszarze w granicach objętych opracowa-
niem planu wprowadza się strefę „OW” ochrony 
zabytków archeologicznych dla wsi o metryce 
średniowiecznej, 

3) wyznaczona została w następujących miejsco-
wościach: Kotowice, Golddzinów, Paniowice, 
Pdgów, Pajączwów, Wilczyn, 

4) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze podlegają następującemu ustaleniu: 
a) inwestycyjne związane z pracami ziemnymi 

należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, co do ko-
nieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne, prowadzone przez uprawnio-
nego archeologa, odbywają się na koszt in-
westora, 

c) pozwolenia konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla 
robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych, 

d) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych prace budowlane winny być prze-
rwane, a teren udostępniony do ratowniczych 
badań archeologicznych. Badania te wyko-
nywane są na koszt inwestora (Rozporządze-
nie Ministra Kultury i Sztuki z 9 czerwca 
2004 r.; Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Wyniki 
tych badań decydują o możliwości kontynu-
owania prac budowlanych, konieczności 
zmiany technologii lub ewentualnie o ich za-
niechaniu i zmianie przeznaczenia terenu; 

e) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie pro-
wadzenie prac porządkowych, niewnikają-
cych w głąb gruntu, oraz prac rolniczych, 

5) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na pozosta-
łym obszarze, tj. poza zasięgiem stanowisk ar-
cheologicznych i strefą „OW” ochrony konser-
watorskiej, podlegają następującemu ustaleniu: 
a) inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków o terminie rozpo-
częcia i zakończenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 

b) w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

4. Strefa „K”  ochrony wrajobrazu wulturowego. 
1) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego 

obejmuje tereny harmonijnego współistnienia 
krajobrazu przyrodniczego z historyczną zabu-
dową lub obszary o wyglądzie ukształtowanym 
w wyniku działalności ludzkiej, 

2) wyznaczona została dla miejscowości Golddzi-
nów, Wilczyn, 

3) w strefie „K” z uwagi na podlegający ochronie 
charakter relacji między obiektami przyrodni-
czymi a kubaturowymi obowiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabudo-
wy, kompozycję wnętrz urbanistycznych 
i kompozycję zieleni; 

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej oraz 
nawiązywać formami współczesnymi do lo-
kalnej tradycji architektonicznej; wszelka 
działalność inwestycyjna musi uwzględniać 
istniejące już związki przestrzenne i plani-
styczne; 

c) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
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nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiek-
tów zabytkowych objętych ewidencji zabyt-
ków – i położonych na obszarze objętym 
strefą; 

d) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących form zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu; 

e) formy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz. Z tego powodu 
należy wyłączyć z możliwości realizacji inwe-
stycje duże wielkoobszarowe, jak również te, 
które wymagają znacznych przeobrażeń kra-
jobrazu; 

f) należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym zało-
żeniem urbanistycznym; winno się uwolnić 
jego obszar od elementów dysharmonizują-
cych, rekultywować tereny zniszczone, 
a w przypadku wprowadzania nowych ele-
mentów winny one podnosić estetyczne war-
tości tych terenów i podkreślać ich związek 
przestrzenny z historycznym założeniem 
urbanistycznym; 

g) wskazane jest wprowadzanie lub poszerzanie 
funkcji związanych z rekreacją pod warun-
kiem należytego zabezpieczenia wartości 
tych terenów przed zniszczeniem lub znie-
kształceniem; 

h) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

i) należy uzgadniać lokalizację kominów, zbior-
ników na materiały  masowe, dominant archi-
tektonicznych z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, 

j) umieszczenia reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących element obcy na tym obsza-
rze, jest zabronione. Dopuszcza się umiej-
scawianie tablic informacyjnych instytucji lub 
szyldów sklepów i zakładów w miejscach na 
to wyznaczonych, we właściwej, nieagre-
sywnej formie. W przypadkach spornych lub 
wątpliwych lokalizację i projekty tych ele-
mentów należy uzgadniać z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 

k) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5. Strefa  „W” ochrony reliwtów archeologicznych. 
1) strefa „W” ochrony reliktów archeologicznych 

obejmuje tereny o rozpoznanej zawartości sta-
nowisk archeologicznych podlegających ochro-
nie konserwatorskiej, charakteryzujących się 
własną formą krajobrazową, wyróżniającą się 
w rzeźbie terenu. Obiektami tymi mogą być: 
grodziska wraz z otaczającymi je fosami, cmen-

tarzyska kurhanowe lub pojedyncze kurhany, 
fortalicje, groble itp., 

2) wyznaczona została w następujących miejsco-
wościach:  Bagno,  Osolin,  Siemianice,  Wielka 
Lipa,  
a) Wilczyn:  

– kurhan, poz. 21.2, stanowisko nr 7/40 
AZP 76-27;  

– kurhan, poz. 21.3, stanowisko nr 8/41 
AZP 76-27; 

3) na obszarze strefy „W” obowiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 
a) zakazana jest wszelka działalność budowlana 

oraz inwestycyjna niezwiązana bezpośrednio 
z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu; 

b) dopuszcza się jedynie prowadzenie prac: 
– porządkowych, 
– konserwacji zachowanych fragmentów 

zabytkowych celem ich ekspozycji w 
– terenie lub zabezpieczenia przed zniszcze-

niem, 
– przystosowanie terenu do pełnienia funkcji 

muzealnych, rekreacyjnych, kultowych lub 
innych, zaaprobowanych uprzednio przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4) wszelkie działania na terenie strefy „W” ochrony 
reliktów archeologicznych winny być uzgodnio-
ne z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
i prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzia-
łania te poprzedzone są wyprzedzającymi bada-
niami archeologicznymi prowadzonymi na koszt 
Inwestora, który winien liczyć się z konieczno-
ścią zlecenia dodatkowych badań lub opracowań 
studialnych archeologicznych, architektonicz-
nych, stratygraficznych, dendrochronologicz-
nych i innych. 

6. Stanowiswa archeologiczne. 
1) na obszarze stanowisk archeologicznych obo-

wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
a) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe 

itp., przy czym należy unikać zbyt głębokiej 
orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących 
się w ziemi zabytków archeologicznych; 

b) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego, pod 
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony 
pod inwestycję od archeologicznej substancji 
zabytkowej i umożliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejże inwestycji. W takim przy-
padku badania archeologiczne prowadzone są 
na koszt Inwestora, który zobowiązany jest 
zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie 
instytucji, firmie lub archeologowi uprawnio-
nym do ich wykonywania. Wyniki tych badań 
decydują o możliwości kontynuowania prac 
budowlanych, konieczności zmiany technolo-
gii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu. 
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Golddzinów obszar 76-29 APP 

Lp. nr stanowiska Określenie Datowanie uwagi 
3.1 stan. nr 1/43 ślad osadnictwa Neolit  
3.2 stan. nr 2/44 Cmentarzysko ciałopalne kultura łużycka, epoka brązu - okres halsztacki  
3.3 stan. nr 3/45  Cmentarzysko ciałopalne chronologia nieokreślona  
3.4 stan. nr 4/46 ślad osadnictwa Neolit  
3.5 stan. nr 5/47 ślad osadnictwa Neolit  

3.6 stan. nr 6/48 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje  
późne średniowiecze 

 

3.7 stan. nr 7/49 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.8 stan. nr 8/50 ślad osadnictwa; późne średniowiecze  
3.9 stan. nr 9/51 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.10 stan. nr 10/52 Osada późne średniowiecze  
3.11 stan. nr 11/53 ślad osadnictwa Pradzieje  
3.12 stan. nr 12/54 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

3.13 stan. nr 13/55  
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa;  

wczesne średniowiecze, fazy późne 
późne średniowiecze 

 

3.14 stan. nr 14/56 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, fazy późne  
3.15 stan. nr 15/57 Osada późne średniowiecze  

3.16 stan. nr 16/58 
ślad osadnictwa  
osada 

późny okres lateński późne średniowiecze  

3.17 stan. nr 17/59 
osada  
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza młodsza późne 
średniowiecze 

 

3.18 stan. nr 18/60 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.19 stan. nr 19/61 ślad osadnictwa kultura łużycka  
3.20 stan. nr 20/62 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza młodsza  
3.21 stan. nr 21/63 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.22 stan. nr 22/64 ślad osadnictwa Pradzieje  
3.23 stan. nr 23/65 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.24 stan. nr 24/66 ślad osadnictwa późne średniowiecze faza młodsza  

3.25 stan. nr 25/67 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa; 

kultura łużycka 
pradzieje 

 

3.26 stan. nr 26/68 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje  
późne średniowiecze 

 

3.27 stan. nr 27/69 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.28 stan. nr 28/70 Osada epoka kamienia  
3.29 stan. nr 29/71 Osada wczesne średniowiecze, faza młodsza  
3.30 stan. nr 30/72 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.31 stan. nr 31/73 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza młodsza  
3.32 stan. nr 32/74 Osada późne średniowiecze  
3.33 stan. nr 33/75 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.34 stan. nr 34/76 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
3.35 stan. nr 35/77 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

 
Kotowice obszar 77-27 APP 

Lp. nr stanowiska Określenie Datowanie uwagi 
1 2 3 4 5 

5.1 stan. nr 1/63 Cmentarzysko ciałopalne  
kultura łużycka, III okres epoki brązu – okres 
halsztacki 

 

5.2 stan. nr 2/64 

osada  
cmentarzysko ciałopalne 
osada 
osada 
osada 
osada 

kultura pomorska  
kultura przeworska, późny okres lateński  
kultura przeworska, I wiek p.n.e.  
kultura przeworska, III wiek n.e.  
wczesne średniowiecze, faza młodsza  
późne średniowiecze 

 

5.3 stan. nr 5/65 Osada późne średniowiecze  

5.4 stan. nr 6/66 
ślad osadnictwa 
osada 

Pradzieje  
późne średniowiecze 

 

5.5 stan. nr 7/69 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

okres wpływów rzymskich  
pradzieje 

 

5.6 stan. nr 8/70 Osada późne średniowiecze  
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

5.7 stan. nr 9/71 ślad osadnictwa Wczesne średniowiecze  
5.8 stan. nr 10/72 Osada późne średniowiecze  

5.9 stan. nr 11/73 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
późne średniowiecze 

 

5.10 stan. nr 12/74 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

Pradzieje  
późne średniowiecze 

 

5.11 stan. nr 13/75 Osada późne średniowiecze  

5.12 stan. nr 14/67 
ślad osadnictwa  
osada 

Pradzieje  
późne średniowiecze 

 

5.13 stan. nr 15/68 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

epoka kamienia  
okres wpływów rzymskich 

 

5.14 stan. nr 16/76 
ślad osadnictwa  
osada 

Pradzieje  
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

5.15 stan. nr 17/77 ślad osadnictwa Pradzieje  
5.16 stan. nr 18/78 Osada późne średniowiecze  
5.17 stan. nr 19/79 ślad osadnictwa Pradzieje  
5.18 stan. nr 20/80 Osada kultura łużycka  
5.19 stan. nr 21/81 Osada późne średniowiecze  
5.20 stan. nr 22/82 Osada okres wpływów rzymskich (?)  
5.21 stan. nr 23/83 Osada późne średniowiecze  

5.22 stan. nr 24/84 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka 
późne średniowiecze 

 

5.23 stan. nr 25/85 
ślad osadnictwa 
osada 

kultura łużycka  
późne średniowiecze 

 

5.24 stan. nr 26/86 ślad osadnictwa Pradzieje  

5.25 stan. nr 27/87 
osada 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
późne średniowiecze 

 

5.26 stan. nr 28/88 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
pradzieje  
późne średniowiecze 

 

5.27 stan. nr 29/98 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
5.28 stan. nr 30/90 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
5.29 stan. nr 31/91 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
5.30 stan. nr 32/92 Osada późne średniowiecze  
5.31 stan. nr 33/93 Osada późne średniowiecze  
5.32 stan. nr 34/94 Osada Wczesne średniowiecze, faza młodsza  

5.33 stan. nr 35/95  
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

epoka kamienia  
pradzieje 

 

Bez 
lokali-
zacji 

stan. nr 3/96 ślad osadnictwa kultura łużycka, V okres epoki brązu  

Bez 
lokali-
zacji 

stan. nr 4/97 ślad osadnictwa chronologia nieokreślona  

5.34  
Cmentarz przykościelny 
przy kościele parafialnym 
p.w. św. Marcina 

 

Cmentarz 
przykościelny 
traktowany 
jako stanowi-
sko archeolo-
giczne 

Pdgów obszar 77-27 APP 

Lp. nr stanowiska Określenie Datowanie uwagi 
1 2 3 4 5 

14.1 stan. nr 1/48 Skarb 1063 r.  
14.2 stan. nr 10/49  ślad osadnictwa Neolit  

14.3 stan. nr 2/50 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje  
późne średniowiecze 

 

14.4 stan. nr 3/51 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze 
późne średniowiecze 
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1 2 3 4 5 

14.5 stan. nr 4/52 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka (?) 
pradzieje 

 

14.6 stan. nr 5/53 Osada wczesne średniowiecze, faza młodsza  

14.7 stan. nr 6/54 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, faza młodsza  
późne średniowiecze 

 

14.8 stan. nr 7/55 ślad osadnictwa Pradzieje  
14.9 stan. nr 8/56 Osada późne średniowiecze  
14.10 stan. nr 9/57 Osada późne średniowiecze  
Bez 

lokali-
zacji 

stan. nr 11/58 ślad osadnictwa; Neolit  

 
Wilczyn obszar 76-27 APP 

Lp. nr stanowiska Określenie Datowanie Uwagi 

21.1 stan. nr 1/42 Osada 
neolit, kultura ceramiki 
wstęgowej rytej 

 

21.2 stan. nr 7/40  Kurhan epoka brązu 
Stanowisko objęte strefą „W” – ścisłej ochrony 
archeologicznej. 

21.3 stan. nr 8/41 Kurhan chronologia nieokreślona 
Stanowisko objęte strefą „W” – ścisłej ochrony 
archeologicznej. 

21.4  Grodzisko średniowiecze(?) 
Muzeum Archeologiczne Wrocław – mapa 2766 
Objęte strefą „W” ścisłej ochrony archeologicz-
nej 

21.5  Osada kultura łużycka Muzeum Archeologiczne Wrocław – mapa 2766 
21.6  Osada kultura łużycka Muzeum Archeologiczne Wrocław – mapa 2766 

21.7  
cmentarzysko 
ciałopalne 

kultura łużycka Muzeum Archeologiczne Wrocław – mapa 2766 

21.8  
Cmentarz przy-
kościelny 

 
Cmentarz przykościelny traktowany jako stano-
wisko archeologiczne 

 
Pajączwów obszar APP 77-27 

Lp. nr stanowiska Określenie Datowanie Uwagi 
22.1 stan. nr 1/61 Osada późne średniowiecze  
22.2 stan. nr 2/60 Osada późne średniowiecze  
22.3 stan. nr 3/59 Osada późne średniowiecze  
22.4 stan. nr 4/62 jlad osadnictwa Pradzieje  

 
Paniowice 

Lp. nr stanowiska Określenie datowanie Uwagi 

13.1 stan. nr 11/2 
osada 
osada 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
wczesne średniowiecze, faza młodsza 
późne średniowiecze 

 

13.2 stan. nr 4/29 osada (?) pradzieje  
  osada (?) późne średniowiecze  

13.3 stan. nr 3/30 
ślad osadnictwa  
ślad osadnictwa 

pradzieje  
późne średniowiecze 

 

 
7. Dla obiewtów i obszarów objdtych ewidencja zabytwów: ustala sid nastdpujące wymogi: 

a) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę, kształt i t geometrię dachu oraz zastosowanie trady-
cyjnych materiałów budowlanych, w tym rodzaj, typ, i kolor pokrycia dachowego, 

b) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny, 
c) należy zachować kształt, rozmiar i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budyn-

ku, 
d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, 
e) należy zachować oryginalne elewacje z ich wystrojem architektonicznym, 
f) wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązującej do stosowanej w przeszłości, 
g) elementy powierzchniowe instalacji technicznej projektować i montować z zachowaniem wartości zabyt-

kowych, 
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h) przed podjęciem prac projektowych należy uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych 
prac, 

i) nowe inwestycje, podziały nieruchomości, remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki, na-
leży uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
 

Wywaz obiewtów i obszarów objdtych ewidencja zabytwów: 
 

Kotowice 

Lp. Nazwa obiektu Adres, nr Datowanie 
  1. Dom mieszkalny (ob. Szkoła) – p. XX w 
  3. Dom mieszkalny 1 ok. 1890 
  4. Dom mieszkalny 2 ok.1910 
  5. Dom mieszkalny 4 ok. 1890 
  6. Dom mieszkalny 7 p. XX w 
  7. Dom mieszkalny 11 p. XX w 
  8. Dom mieszkalny 13 ok. 1910 
  9. Dom mieszkalny 15 1922 
10. Dom mieszkalny 20 1915–20 
11. Dom mieszkalny 26 k. XIX w ok. 1915 
12. Dom mieszkalny 27 1913 
13. Dom mieszkalny, sklep, zajazd 33 ok. 1910 
14. Cmentarz komunalny 500 m  1924 

Zespół mieszkalno gospodarczy: 42 – 
15. 

Spichlerz 42 p. XX 
 

Pdgów 

Lp. Nazwa obiektu Adres, nr Datowanie 
  1. Szkoła Podstawowa – 1913 – 1914  
  2. Budynek dworca PKP – Ok. 1925 
  3. Willa Dworcowa 15 p. XX 
  4. Willa Dworcowa 21 Ok. 1920 
  5. Dom mieszkalny  Dworcowa 34 p. XX 
  6. Zespół mieszkalno-gospodarczy Dworcowa 42 Ok. 1920 
  7. Zespół budynków Dworcowa 44 Ok. 1920 
  8. Dom mieszkalny Dworcowa 46 Ok. 1920 
  9. Dom mieszkalny Główna 6 p. XX 
10. Dom mieszkalny Główna 30 Ok. 1905 
11. Dom mieszkalny Główna 57 p. XX 
12. Zespół mieszkalno-gospodarczy Główna 62 p. XX 
13. Dom mieszkalny Główna 64 p. XX 
14. Dom mieszkalny Główna 69 1920  
15. Dom mieszkalny Główna 79 p. XX 
16. Dom mieszkalny Leśna 2 XIX/XX 
17. Dom mieszkalny Łąkowa 2 Ok. 1890 
18. Dom mieszkalny Łąkowa 8 Ok. 1910 
19. Dom mieszkalny Wesoła 2 p. XX 
20. Dom mieszkalny Wesoła 10 k. XIX 
21. Cmentarz parafialny  Przy szkole p. XX 

Zespół pałacowo-folwarczny: Ul. Główna  l. 80. XVIII, poł.XIX 
Kuźnia, ob. Bud.gospodarczego  k. XIX 
Budynek gospodarczy ob. Magazynu  k. XIX 

22. 

Park pałacowy  k. XIX 
 

Wilczyn 

Lp. Nazwa obiektu Adres, nr Datowanie 
1 2 3 4 
1. Mur cmentarza Obornicka Ok. 1866 
2. Cmentarz rodowy Na pd. – wsch. od wsi w. XIX 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

  3. Zespól pałacowy z folwarkiem i gorzelnią: Ul Obornicka p. XX 
Zespół pałacowo-parkowy: Ul. Obornicka 28  
Oficyna dworska Ul. Obornicka 28   

Park pałacowy   
Zespół folwarczny, obok zakład produkcyjny: Obornicka 24  
– brama z murem Obornicka 24 p. XX 
– stajnia i obora Obornicka 24 2 poł. XIX w. P. XX 
– obora I Obornicka 24 k. XIX 
– obora II Obornicka 24 k. XIX 

  4. 

– stodoła Obornicka 24 p. XX 
Zespół gorzelni: Obornicka 35  
– gorzelnia Obornicka 35 ok. 1880 
– garaże Obornicka 35 Ok. 1920 

  5. 

– bud. pomocniczy Obornicka 35 Ok. 1920 
  6. Dom mieszkalny Krótka 4  p. XX 
  7. Dom mieszkalny Krótka 5 k. XIX 
  8. Dom mieszkalny Obornicka 32 Ok. 1870 – 90 
  9. Dom mieszkalny Obornicka 40 k. XIX 
10. Stodoła Obornicka 43 k. XIX 
11. Dom mieszkalno-gospodarczy Parkowa 8 p. XX 
12. Dom mieszkalny Parkowa 26 Ok. 1880 
13. Stodoła Parkowa za d.26 XIX/XX 
14 Dom mieszkalny Poprzeczna 6  p. XX 
15 Dom mieszkalny Poprzeczna 10 p. XX 
16 Dom mieszkalny Stawowa 11 p. XX 
17. Dom mieszkalny Stawowa 14 p. XX 
18. Dom mieszkalny Stawowa 16 Ok. 1800 

 
 
 
 
 
Pajączwów 

Lp. Nazwa obiektu Adres, nr Datowanie 
Zespół folwarczny: 2 poł. XIX,1 poł. XX 
– dom zarządcy, ob. budynek mieszkalny. p. XX 
– chlewnia I k. XIX 
– chlewnia II k. XIX 

  1. 

– stodoła, ob. garaże  

18 

p. XX 
  2. Dom ludowy – Ok. 1925 

Zespół mieszkalno-gospodarczy: p. XX 
Dom mieszkalny,  
Stodoła   

  3. 

Obora 

6 

 
  4. Dom mieszkalny 12 Ok. 1890 
  5. Dom mieszkalny 14 1891 

Zespół mieszkalno-gospodarczy: XIX/XX 
Dom mieszkalny    6. 

Stodoła  

22 

 
  7. Dom mieszkalny 23 Ok. 1890 
  8. Dom mieszkalny 24 p. XX, k. XIX 

Zespół mieszkalno-gospodarczy; p. XX 
Dom mieszkalny    9. 

Stodoła  

26 

 
10. Dom mieszkalny 30 p. XX 
11. Dom mieszkalny 34 1929 
12. Szkoła Podstawowa – ob. Dom mieszk. 36 1913/14 
13. Stodoła 23 .XIX w 
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Golddzinów 

1. Cmentarz poewangelicki 
W pod. Części wsi, przy 
kalicy 

Ok. 1900 

2. 
Zespół pałacowo folwarczny: 
Pałac obecnie dom mieszkalny 
folwark 

Ul. Trzebnicka 19 
Ul. Trzebnicka 17–19 

2 poł. XIX ,ok.1910 
Poł. XIX w, .XX 
2 poł. XIX w, ok.1910 

 
Paniowice 

1. Miejsce pocmentarne Na Pd. Od wsi  2 poł. XIX 
2 Zespół pałacowo-folwarczny 32 XVIII,2 poł. XIX, p.XX 
3 Park pałacowy – XIX 

 
8. Dla obszarów i obiewtów wpisanych do rejestru zabytwów ustala sid nastdpujące wymogi: 

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczących obiektów i obszarów znajdujących się w rejestrze zabyt-
ków wymagają  pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę bądź zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

2) przed podjęciem prac projektowych należy uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych 
prac, 

 
Lp. Nazwa obiektu Adres Datowanie Rejestr zabytków 

Kotowice 

1. Dom mieszkalny Nr 42 Ok.1890 
555/Wz dn. 
30.11.84 

2. Kościół par. św. Marcina – 1911 
735/Wz dn. 
27.11.97 

Pdgów 

3. Pałac ob.biura – 2 poł. XIX w. 
606/Wz dn. 
11.06.87 

Wilczyn 

Zespół cmentarza:  
Mauzoleum Rodowe 1868 4. 
Cmentarz poewangelicki 

Ul. Obornicka 
1 poł.XIX 

553/Wz z dn. 
16.04.84 

 
 
  9. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 

1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmen-
tarzy skanalizowanych w odległości 50 m od 
granicy cmentarza, a dla cmentarzy nieskanali-
zowanych w odległości 150 m od granicy, 

2) wyklucza się lokalizację w obszarze strefy no-
wej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt lu-
dzi. 

10. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmen-

tarzy skanalizowanych w odległości 50 m od 
granicy cmentarza, a dla cmentarzy nieskanali-
zowanych w odległości 150 m od granicy, 

2) wyklucza się lokalizację w obszarze strefy no-
wej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt lu-
dzi. 

11. Strefy ochrony ujdć wody: 
określa się strefę ochrony sanitarnej dla ujęć wody 
zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

12. Strefa zagrożenia powodziowego: 
1) określa się strefę zagrożenia powodziowego 

wody stuletniej w1%, której obszar został 
przedstawiony na rysunku planu kreskowa-
niem, 

2) na obszarze bezpośredniego zagrożenia powo-
dzą obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania: 

a) zabrania się lokalizacji obiektów kubaturo-
wych i inwestycji, które w razie wystąpienia 
powodzi mogą niekorzystnie wpływać na 
swobodny przepływ wody, środowisko na-
turalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt, a także 
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-
cych, środków chemicznych i innych mate-
riałów, które mogą zanieczyścić wody, pro-
wadzenia odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów, w tym w szczególności ich składo-
wania, 

b) zabrania się wykonywania urządzeń wod-
nych oraz wznoszenia innych obiektów bu-
dowlanych, 

c) zabrania się sadzenia drzew lub krzewów, 
z wyjątkiem plantacji wiklinowych na po-
trzeby regulacji wód oraz roślinności stano-
wiącej element zabudowy biologicznej dolin 
rzecznych lub służącej do wzmacniania 
brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

d) zabrania się zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykonywania 
innych robót, z wyjątkiem robót związanych 
z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brze-
gu, 

e) zabrania się wznoszenia obiektów budowla-
nych zawierających kondygnacje podziem-
ne, 
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f) dopuszcza się wznoszenie obiektów budow-
lanych na słupach, 

g) w nowo realizowanych obiektach należy sto-
sować materiały wodoodporne konstrukcyjne 
oraz wykończeniowe, 

h) fundamenty nowo realizowanych obiektów 
powinny być odpowiednio skonstruowane 
i głęboko posadowione na warstwach grun-
tów, które nie ulegną rozmyciu, 

i) wszelkie instalacje w przyziemiu budynków 
powinny być zabezpieczone przed zamocze-
niem, 

j) przyłącza elektryczne i techniczne powinny 
być usytuowane na wysokości powyżej spo-
dziewanego poziomu wody powodziowej, 

k) kocioł instalacji grzewczej i cieplnej wody 
powinien być umieszczony na kondygnacji 
powyżej spodziewanego poziomu wody po-
wodziowej, 

l) ściany fundamentowe oraz przyziemie należy 
zaizolować izolacją pionową i poziomą, 

m) w przyziemiu budynków należy zaprojekto-
wać odpowiednio duże okna i bramy garażo-
we, które w razie wystąpienia zalewu umoż-
liwią swobodny przepływ wody, 

3) dla nowych obiektów budowlanych stawianych 
na słupach obowiązują następujące zasady: 
a) konstrukcja dolnej części budynku powinna 

opierać się na odpowiednim szkielecie żelbe-
towym, 

b) pomieszczenia mieszkalne powinny być poło-
żone dostatecznie wysoko, powyżej poziomu 
spodziewanej wody powodziowej, 

c) w przyziemiu budynku powinny znajdować 
się pomieszczenia gospodarcze, garaże lub 
letnie nieogrzewane pomieszczenia mieszkal-
ne; kondygnacja taka powinna być usytu-
owana na odpowiednio wysokim nasypie, 

d) ściany osłonowe przyziemia powinny być tak 
wykonane i z takich materiałów, aby nie ta-
mowały przepływającej wody, 

4) wszelka zabudowa oraz prowadzenie robót 
i czynności na obszarach bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, które mogłyby utrudnić ochronę 
przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie ja-
kości wód, wymagają przed uzyskaniem pozwo-
lenia wodnoprawnego uzgodnienia z właściwymi 
organami gospodarki wodnej i ochrony środowi-
ska, 

5) dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów 
przeciwpowodziowych wyznacza się 50 m stre-
fę ochronną liczoną od stopy wału oraz zabrania 
się: 
a) przejeżdżania przez wały  oraz wzdłuż korony 

wałów pojazdami, konno lub przepędzania 
zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego prze-
znaczonych, 

b) uprawy gruntu, sadzenie drzew lub krzewów 
na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 
m od stopy wału, 

c) rozkopywania wałów, wbijania słupów, 
ustawiania znaków przez nieupoważnione 
osoby, 

d) wykonywania obiektów budowlanych, kopa-
nia studni, sadzawek, dołów oraz rowów 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wa-
ły, 

e) wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych 
ustaleń wymagają uzgodnienia z właściwymi 
organami gospodarki wodnej, 

§ 10 

Szczególne zasady zagospodarowania wyniwające 
z potrzeby ochrony środowiswa przyrodniczego: 

1. Wszelka działalność w obrębie terenu objętego pla-
nem winna respektować obowiązujące przepisy 
szczególne dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska, 

2. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie 
emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, 
substancji złowonnych oraz niejonizującego pro-
mieniowania elektromagnetycznego, nie może po-
wodować przekroczenia granic własności terenu, 
na jakim jest lokalizowana, 

4. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko wymagane jest przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, 

5. Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 4 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) trans-
portu dostawczego, 

6. Na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie 
działania na rzecz poprawy stanu środowiska nieza-
leżnie od tego, czy są one bezpośrednio związane z 
ustaloną funkcją tereny. 

§ 11 

Pasady i warunwi podziału terenów na działwi 
budowlane: 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, dopusz-
cza się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej sze-
rokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii 
zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej 

symbolem MN        = 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej 

symbolem MU,MNU     = 24 m, 
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydziela-

nych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolno stojącej       = 1000 m2, 
b) bliźniaczej       = 700 m2, 
c) szeregowej       = 500 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MU        = 1000 m2, 
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3) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MNU       = 1200 m2, 

4) w zabudowie określonej 
symbolem RM        = 1500 m2 

§ 12 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennego (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), w wysokości 30%. 
 
 
 
 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Oborniki jląskie. 

§ 14 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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Pałączniw nr 1 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 2 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 3 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 4 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 5 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 6 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 

 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 54 –  5030  – Poz. 890 

Pałączniw nr 7 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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Pałączniw nr 8 do uchwały Rady Miej-
swiej w Oborniwach Śląswich z dnia 
19 stycznia 2006 r. (poz. 890) 
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891 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ściewów 

 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej  (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)  Rada  Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

REGULAMIN DOSTARCPANIA WODY 
I ODPROWADPANIA SCIEKÓW 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków. 

§ 2 

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

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

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

3) osoba – osoba ubiegająca się o przyłączenie do 
sieci, 

4) zakład – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej,  

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

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

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

8) dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem głównym służący okre-
śleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, 

9) okres obrachunkowy – określony w umowie okres 
rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania 
ścieków. 

R o z d z i a ł  II 

Dostarczanie wody 

§ 3 

Zakład ma obowiązek: 
1. dostarczać z sieci wodociągowej Zakładu wodę 

odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy, we-
dług zasad ustalonych niniejszym regulaminem, 
a w szczególności zapewnić dostawę wody o wy-

maganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które 
określają obowiązujące przepisy; 

2. zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodocią-
gowej wraz z częścią przyłącza do zaworu główne-
go za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych 
napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania 
uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody; 

3. zapewnić sprawność techniczną  sieci wodociągo-
wych; 

4. dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy: 
a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat,  
b) na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypad-

ku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania 
wodomierza przez legalizatora – na koszt od-
biorcy; 

5. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłą-
czenia instalacji wodociągowej budynku do sieci 
wodociągowej będącej w eksploatacji Zakładu oraz 
uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwe-
stora dokumentację techniczną; 

6. zamontować wodomierz na przyłączu przed zawo-
rem na koszt Zakładu. 

§ 4 

Zakład ma prawo: 
1. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie 

z wydanymi warunkami technicznymi,  
2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przy-

łącza, przedstawienia przez inwestora dokumentów 
stwierdzających, że nowy obiekt został wykonany 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitar-
nego. 

3. za okazaniem upoważnienia kontrolować stan tech-
niczny przyłącza w czasie eksploatacji, w tym pra-
wo wstępu do pomieszczenia w celu przeprowa-
dzenia kontroli urządzenia pomiarowego. 

R o z d z i a ł  III 

Prawa i obowiązwi odbiorcy 

§ 5 

Odbiorca wody ma prawo: 
1. do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jako-

ści, 
2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości nali-

czonych opłat za wodę, 
3. żądać upustów w przypadku dostawy wody o ob-

niżonej jakości (upusty określa umowa), 
4. uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia 

w wodę w przypadku przerw w dostawie. 
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§ 6 

Odbiorca wody zobowiązany jest do: 
1. umożliwienia dostępu pracownikom Zakładu do 

wodomierza w celu dokonywania odczytów, kon-
troli jego funkcjonowania, wykonywania napraw 
lub wymiany, 

2. prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia po-
mieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, 

3. wykonywania wszelkich napraw instalacji za zawo-
rem głównym, 

4. użytkowania instalacji wodociągowej w taki spo-
sób, aby wykluczyć możliwość występowania za-
kłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej 
a w szczególności: 
– wyeliminowania możliwości wystąpienia skaże-

nia bakteriologicznego wody w sieci wodocią-
gowej. 

§ 7 

Odbiorcy wody zabrania się: 
1. używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej 

niezgodnie z umową zawartą z Zakładem, 
2. poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza, 
3. przemieszczania wodomierza, zakłócenia jego funk-

cjonowania, zrywania plomb lub osłon, 
4. wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instala-

cji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycz-
nych. 

§ 8 

Naruszenie postanowień paragrafu 7 i 8 pociąga za 
sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarcza-
nie wody przez Zakład. Wypowiedzenie winno być 
poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości  
jego postępowania i wynikających z tego konsekwen-
cjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwe-
go postępowania. 

R o z d z i a ł  IV 

Warunwi techniczne dostarczania wody 

§ 9 

Na wniosek odbiorcy Zakład zobowiązany jest określić 
warunki techniczne dostarczania wody. 

§ 10 

1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku ist-
niejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu 
dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzed-
nim zamontowaniu wodomierza. 

2. Uruchomienia przyłącza poprzez otwarcie zasuwy 
dokonuje Zakład po opłaceniu przez odbiorcę kosz-
tów tego uruchomienia. 

§ 11 

1. W przypadku wykonania nowego przyłącza dostar-
czanie wody uzależnione jest od terminu zakończe-
nia oraz dokonania odbioru tych prac. 

2. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wy-
maga uzgodnienia z Zakładem. 

3. Wykonanie przyłącza jest realizowane na podstawie 
pozwolenia na budowę właściwego organu archi-
tektonicznego i zgody zarządcy drogi. 

4. O terminie przystąpienia do robót budowlanych 
odbiorca zobowiązany jest powiadomić Zakład na 
3 dni przed ich rozpoczęciem. 

5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru nastę-
puje dostarczanie wody na zasadach określonych 
w § 10. 

§ 12 

1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga moder-
nizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodocią-
gowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa 
się zgodnie z podanymi niżej zasadami: 
1) ze środków budżetu gminy lub funduszy celo-

wych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie in-
westycji gminnej; po wykonaniu nowa sieć sta-
nowi własność Gminy, 

2) ze środków Zakładu, jeżeli zadanie to znajduje 
się w planie inwestycji własnych Zakładu, 

3) w części ze środków Zakładu i w części ze 
środków odbiorcy usług, w ramach zawartej 
umowy na realizację zadania, po realizacji nowa 
sieć może stać się własnością Gminy (zgodnie 
z ustaleniami w umowie), 

4) ze środków odbiorcy usług w ramach zawartej 
z nim umowy, po wykonaniu nowa sieć może 
stać się własnością Gminy  (zgodnie z ustale-
niami w umowie). 

2. Tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla od-
biorcy odbywa się na zasadach określonych w § 10 
i § 11. 

R o z d z i a ł  V 

Pasady zawierania i rozwiązywania umów 
z odbiorcami wody 

§ 13 

Miejscem dostarczania wody przez Zakład (miejscem 
wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest 
zawór główny za wodomierzem. 

§ 14 

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwo-
ścią wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na czas 
określony. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-18/127/06 z dnia 28 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 14). 

§ 15 

Po upływie terminu wypowiedzenia Zakład zaniecha 
dostawy i może zastosować środki techniczne unie-
możliwiające pobór wody.  

§ 16 

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości nastę-
puje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą. 

§ 17 

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystają-
cymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy 
budynku wielolokalowego. 

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

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

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystających z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na 
rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat. 

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej in-
stalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym 
za wodomierzem głównym. 

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku, Zakład jest zobowiązane wydać informa-
cję techniczną określającą wymagania techniczne. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-18/127/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 17). 

§ 18 

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub 
określony. 

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej 
umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, 
pod rygorem nieważności.  

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy doty-
cząca taryfy lub adresu do korespondencji. 

R o z d z i a ł  VI 

Pasady rozliczania należności za dostarczoną wodd 

§ 19 

1. Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie 
określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilo-
ści dostarczonej wody wynikającej z odczytu wo-
domierza głównego na przyłączu przed zaworem 
głównym. 

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzysta-
jącymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość 
dostarczonej wody ustala się na podstawie wodo-
mierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach 
czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej 
pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą 
odczytanych wodomierzy przy punktach czerpal-
nych. 

§ 20 

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, 
nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody 
w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unierucho-
mienie wodomierza. 

§ 21 

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumie-
sięczne lub kwartalne. 

§ 22 

Otrzymaną fakturę za wodę odbiorca usług zobowią-
zany jest zapłacić według zasad ustalonych w umo-
wie. 

§ 23 

Zgłoszenie reklamacji po upływie 14 dni od daty 
otrzymania faktury nie wstrzymuje obowiązku uregu-

lowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, 
ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet 
przyszłych należności. 

§ 24 

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług 
w oznaczonym  terminie,  Zakład  po  uprzednim  wy-
słaniu   upomnienia  i  wyznaczeniu  dodatkowego  
14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem 
o grożących  konsekwencjach z tytułu nieuregulowa-
nia należności – ma prawo wypowiedzieć umowę, 
jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy ob-
rachunkowe. 

§ 25 

Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przy-
łącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę 
uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawo-
wymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Zakład 
związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz 
zawarciu nowej umowy. 

§ 26 

Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną do 
fontann, podlewania trawników jak również do zra-
szania ulic. 

R o z d z i a ł  VII 

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody 
– przypadwi szczególne 

§ 27 

1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć 
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac 
konserwacyjno-remontowych. 

2. O planowanych przerwach w dostawie wody Za-
kład powinien powiadomić odbiorcę usług najpóź-
niej na 7 dni przed planowanym terminem. 

3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Zakład 
powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
informując odbiorców usług o jego lokalizacji.  

§ 28 

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może 
nastąpić także decyzją Burmistrza wydaną na podsta-
wie art.105 ustawy – Prawo wodne w przypadku 
wystąpienia siły wyższej. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-18/ 
/127/06 z dnia 28 lutego 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 28). 

§ 29 

1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody 
może nastąpić również w przypadku: 
a) braku wody na ujęciu, 
b) wydania decyzji organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody, 
c) potrzeby zwiększania dopływu wody do hydran-

tów pożarowych. 
2. W czasie trwania klęski Zakład ma prawo wprowa-

dzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach 
możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbior-
ców usług o tych ograniczeniach. 
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§ 30 

Zakład jest zobowiązany do regularnego informowania 
odbiorców usług (co 6 miesięcy) o jakości wody prze-
znaczonej do spożycia.  

R o z d z i a ł  VIII 

Odbiór ściewów 

§ 31 

Zakład ma obowiązek: 
1. przyjąć do systemu kanalizacyjnego Zakładu ścieki 

bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostaw-
ców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy 
według zasad określonych niniejszym regulaminem, 
a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór 
ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków 
określonych w rozdziale XIV niniejszego regulami-
nu, 

2. zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanaliza-
cyjnej wraz z częścią przyłącza będącego mająt-
kiem Gminy oraz dokonywać niezbędnych napraw 
na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów 
i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ście-
ków, 

3. wydać warunki techniczne niezbędne do podłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji 
Zakładu, 

4. kontrolować odprowadzanie ścieków pod wzglę-
dem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz 
sygnalizować właściwym władzom o wszelkich za-
grożeniach spowodowanych przez dostawcę ście-
ków na skutek przekroczenia tych norm, 

5. określić jakość dostarczanych ścieków w pierwszej 
studzience od strony budynku na przykanaliku (gra-
nica podziału stron). 

§ 32 

Zakład ma prawo: 
1. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie 

z wydanymi przez niego warunkami  technicznymi, 
2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przy-

łączy przedstawienia przez inwestora dokumentów 
stwierdzających, iż obiekt został wydany zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego, 

3. obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych 
przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwier-
dzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji ka-
nalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki, 

4. w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych 
zanieczyszczeń określonych w załączniku do umo-
wy – naliczać opłatę dodatkową określoną w tary-
fie cen i opłat za odprowadzanie ścieków zatwier-
dzoną uchwałą Rady Miejskiej. 

R o z d z i a ł  IX 

Prawa i obowiązwi dostawcy ściewów 

§ 33 

Dostawca ścieków ma prawo: 
1. do nieprzerwanego odbioru ścieków, 
2. zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za 

ścieki, 

3. żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy 
Zakładu mające związek z wykonywaniem, utrzy-
maniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 34 

Dostawca ścieków jest zobowiązany do: 
1. wykonywania na swój koszt wszelkich napraw 

instalacji kanalizacyjnej do pierwszej  studzienki 
rewizyjnej licząc od strony budynku, 

2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, 
aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń 
w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szcze-
gólności: 
a) niewrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyj-

nej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych, 
b) niewylewania substancji o składzie i stężeniach 

przekraczających normy określone w obowiązu-
jących przepisach, 

3. zapewnienia dostępu pracownikom Zakładu do stu-
dzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania 
ścieków do analizy laboratoryjnej, 

4. zapewnienia dostępu celem przeprowadzenia kon-
troli przez pracowników Zakładu instalacji kanaliza-
cyjnej i urządzeń podczyszczających, 

5. powiadamiania Zakładu o posiadanych własnych 
ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego 
obliczania należności za odbiór ścieków, 

6. wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na 
swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczają-
cych przed cofnięciem się ścieków do sieci kanali-
zacyjnej, 

7. wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na 
użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chy-
ba że zawarta umowa stanowi inaczej, 

8. stosowania takich rozwiązań technicznych, które 
uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji 
wodociągowej z instalacją kanalizacyjną. 

§ 35 

Każde naruszenie zasad zawartych w § 34 pociąga za 
sobą możliwość dochodzenia przez Zakład odszkodo-
wania na drodze sądowej oraz możliwość wypowie-
dzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosow-
nym upomnieniem. 

§ 36 

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowa-
nia elementów systemu kanalizacyjnego na skutek 
zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warun-
ki, Zakład ma prawo nakazać zastosowanie niezbęd-
nych urządzeń podczyszczających, ewentualnie okre-
ślić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również 
może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłą-
cza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ła-
dunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

R o z d z i a ł  X 

Warunwi techniczne odprowadzania ściewów 

§ 37 

Na pisemny wniosek zainteresowanego Zakład zawrze 
stosowną umowę, w której określi warunki techniczne 
odbioru ścieków, wód opadowych i drenażowych. 
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§ 38 

Wydając warunki techniczne Zakład uwzględni obo-
wiązujące w tym zakresie normy. 

§ 39 

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne 
warunki,  Zakład  ma  prawo  uzależnić  podpisanie 
umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ście-
ków. 

§ 40 

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy 
winien nastąpić z dniem podpisania umowy. 

§ 41 

1. W przypadku konieczności wykonania nowego 
przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od termi-
nu zakończenia i odbioru tych prac. 

2. Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek 
uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną 
z Zakładem. 

3. O terminie przystąpienia do robót jest on zobowią-
zany powiadomić Zakład na 7 dni przed ich rozpo-
częciem. 

4. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, na-
stępuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasa-
dach określonych w niniejszym regulaminie. 

5. Przyłącze kanalizacyjne po przyjęciu do eksploatacji 
staje się własnością Gminy na warunkach określo-
nych w umowie. 

§ 42 

1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga moder-
nizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się 
zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami: 
a) ze środków gminy lub funduszy celowych, jeżeli 

zadanie to znajduje się w planie inwestycji 
gminnych; po wykonaniu urządzenia te stanowią 
własność gminy, 

b) ze  środków Zakładu jeżeli zadanie to znajduje 
się w planie inwestycji własnych, 

c) w części ze środków Zakładu, a w części ze 
środków dostawcy w ramach zawartej umowy 
na realizację zadania; po wykonaniu urządzenia 
te stanowią własność gminy, 

d) ze środków dostawcy w ramach zawartej z nim 
umowy, w której strony ustalają warunki przej-
ścia własności wybudowanych urządzeń. 

2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ście-
ków odbywa się na zasadach określonych w niniej-
szym regulaminie. 

R o z d z i a ł  XI 

Pasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą 
ściewów 

§ 43 

Miejscem odbioru ścieków przez Zakład jest pierwsza 
studzienka na przykanaliku będącym na majątku Za-
kładu, licząc od strony budynku. 

§ 44 

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwo-
ścią wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na czas 
określony. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-18/127/06 z dnia 28 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 44). 

§ 45 

Po upływie terminu wypowiedzenia Zakład zaniecha 
odbioru ścieków i zastosuje środki techniczne unie-
możliwiające odbiór ścieków. 

§ 46 

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje 
wygaśnięcie dotychczasowej umowy. 

§ 47 

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystają-
cymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy 
budynku wielolokalowego. 

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

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

b. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystających z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na 
rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat. 

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej in-
stalacji sanitarnej w budynku wielolokalowym.  

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku zakład jest zobowiązane wydać informację 
techniczną określającą wymagania techniczne. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-18/127/06 z dnia 28 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 47). 

§ 48 

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub 
określony. 

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej 
umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, 
pod rygorem nieważności.  

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy doty-
cząca taryfy lub adresu do korespondencji. 

§ 49 

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza 
Rada Miejska stosowną uchwałą. 

§ 50 

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wpro-
wadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki doty-
czące dopuszczalnych warunków jakim powinny od-
powiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej 
oraz wysokość opłat dodatkowych za przekroczenia 
ww. warunków. 

§ 51 

W przypadku uporczywego przekraczania warunków 
określonych w umowie oraz niepodejmowania przez 
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dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości 
ścieków, Zakładowi przysługuje prawo rozwiązania 
umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

R o z d z i a ł  XII 

Pasady rozliczania należności za odbiór ściewów 

§ 52 

1. Rozliczanie odprowadzonych ścieków odbywa się 
na podstawie określonych w taryfach cen i stawek 
opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków. Ilość 
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowych. 

2. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość 
odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilo-
ści dostarczonej wody. 

3. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość 
ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyj-
nych zakładu ustala się na podstawie wskazań wo-
domierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na 
własnych ujęciach. 

§ 53 

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumie-
sięczne lub kwartalne. 

§ 54 

Należność z faktury za ścieki dostawca zobowiązany 
jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie. 

§ 55 

1. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku 
uregulowania należności w terminie. 

2. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nad-
płata zostaje zaliczona w poczet  przyszłych należ-
ności. 

§ 56 

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą 
naliczanie odsetek ustawowych. 

§ 57 

Zakład może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 
1. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie 

z przepisami prawa, 
2. dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa 

okresy obrachunkowe następujące po dniu  otrzy-
mania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej 
opłaty, 

3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymo-
gów określonych w przepisach prawa lub stwier-
dzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządze-
nia pomiarowego. 

4. zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ście-
ków. 

R o z d z i a ł  XIII 

Warunwi dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 58 

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest 
dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowa-
nych na sieci wodociągowej. 

§ 59 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą, zakładem i jednostką straży pożarnej. 

§ 60 

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

§ 61 

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 
reguluje gmina. 

R o z d z i a ł  XIV 

Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych 
usług wanalizacyjnych przypadwi szczególne 

§ 62 

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć 
miejsce w następujących przypadkach: 
1. w związku z wykonaniem planowanych prac kon-

serwacyjnych i remontowych, 
2. w związku z koniecznością usuwania awarii, 
3. w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

R o z d z i a ł  XV 

Postanowienia wońcowe 

§ 63 

1. Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują 1 rok 
od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej za-
twierdzającej taryfy. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności 
przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do usta-
wy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-18/127/06 z dnia 28 lutego 
2006 r. stwierdzono nieważność § 63 ust. 2). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz Ga-
zecie Chojnowskiej. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ BOBYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie przyjdcia regulaminu owreślającego wysowość stawew i szczegó-
łowe warunwi przyznawania dodatwów do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunwi obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastdpstw oraz wysowość i warunwi 
wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wyniwających  ze  stosunwu pracy 

nauczycieli szwół i przedszwoli prowadzonych przez miasto Chojnów 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada 
Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje poniższy regulamin wynagradzania nauczy-
cieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto 
Chojnów, określający wysokość stawek dodatku mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wy-
sługę lat oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy: 

„REGULAMIN WYNAGRADPANIA NAUCPYCIELI 
w 2006 r. 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1. „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181),  

2. „placówce” należy przez to rozumieć szkołę lub 
przedszkole,  

3. „średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty” 
należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

4. „dyrektorze” należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły lub przedszkola. 

§ 2 

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się 
z rozporządzenia. 

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania na-
uczycielom:  
1) dodatku za uciążliwość pracy,  
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej,  
3) nagród jubileuszowych,  
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
5) zasiłku na zagospodarowanie,  
6) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,  

7) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub ren-
tę 

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela 
i przepisy rozporządzenia.  

3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania na-
uczycielom dotychczasowych dodatków specjali-
stycznych regulują przepisy § 10–13 rozporządze-
nia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania na-
uczycieli (Dz. U. Nr 29, poz.160 z późn. zm.) 
w związku z art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. 
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 
z późn. zm.). 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
w budżetach szkół na dodatki motywacyjne w przeli-
czeniu na jeden etat w odniesieniu do średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty wynosi 2%. 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:  
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

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

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

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

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

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

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,  
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  
d) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-

czeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub 
innych urządzeń szkolnych,  

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

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych,  

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;  
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;  
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

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

szkolnych,  
b) udział  w  komisjach  przedmiotowych  i  in-

nych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie placówki,  

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

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

2. W przypadku dyrektora szkoły dodatkowym warun-
kiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:  
1) uzyskiwanie wysokich efektów w pracy dydak-

tycznej i wychowawczej szkoły:  
a) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-

jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów,  

b) obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglą-
dach, 

c) dbanie o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych i podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

2) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami 
finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-

nych, 
b) podejmowanie działań zmierzających do po-

zyskania środków pozabudżetowych i wzbo-
gacenia majątku szkolnego. 

3) sprawne organizowanie pracy szkoły: 
a) terminowe realizowanie zadań i zarządzeń, 
b) właściwy nadzór nad przestrzeganiem dyscy-

pliny pracy pracowników, 
c) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 
d) podejmowanie działań motywujących zatrud-

nionych  w  szkole  nauczycieli  do  doskona-
lenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

§ 5 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
nie może przekroczyć 15% średniego wynagrodze-
nia nauczyciela stażysty. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 4 
ust. 1, ustala dyrektor placówki po zasięgnięciu 
opinii odpowiednich struktur związkowych, w ra-
mach posiadanych przez placówkę środków finan-
sowych.  

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel 
powiadamiany jest przez dyrektora placówki na pi-
śmie.  

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
placówki nie może przekroczyć 15% średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty.  

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
placówki oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa 
w § 4 ust. 1 i 2, ustala Burmistrz Miasta po zasię-
gnięciu opinii zakładowych organizacji związko-
wych, w ramach posiadanych przez placówkę 
środków finansowych. 

6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela z innej pla-
cówki, dyrektor w ramach posiadanych środków 
może zachować ciągłość przyznanego nauczycie-
lowi w poprzedniej placówce dodatku motywacyj-
nego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/135/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 2, ust. 5). 

R o z d z i a l  III 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska wymienione w § 5. rozporzą-
dzenia. 

§ 7 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola 
oraz stanowisko kierownika świetlicy szkolnej z do-
żywianiem, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości określonej w poniższej tabeli:  

Lp. Stanowisko 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 
miesięcznie 

(% średniego wyna-
grodzenia nauczycie-

la stażysty) 
  1) 

  2) 
 

  3)  
 

  4) 
 

  5) 
 

  6) 

dyrektor przedszkola  

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 
15 oddziałów 

dyrektor szkoły liczącej 16 
i więcej oddziałów 

wicedyrektor szkoły liczącej od 
9 do 15 oddziałów 

wicedyrektor szkoły liczącej 16 
i więcej oddziałów  

kierownik świetlicy szkolnej 
z dożywianiem 

25  –  35 
 

25  –  50 
 

35  –  65 
 

20  –  35 
 

25  –  45 
 

10  –  25 
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:  
1) nauczycielom  

– wychowawcom klas w wysokości 65 zł mie-
sięcznie, 

– wychowawcom grup przedszkolnych w wy-
sokości 65 zł miesięcznie, 

– opiekunom stażu w wysokości 40 zł mie-
sięcznie. 

2) nauczycielom – doradcom metodycznym lub na-
uczycielom – konsultantom w wysokości 100 zł 
miesięcznie. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierw-
szym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub wygasł 
okres pełnienia funkcji.  

2. Jeśli odwołanie z funkcji nastąpiło z dniem pierw-
szym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres peł-
nienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego mie-
siąca. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi-
ska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji 
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego peł-
nienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia.  

§ 9 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje:  
1) w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze,  
2) w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,  
3) w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

dłuższej niż 1 miesiąc.  

§ 10 

Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczy-
cielowi go zastępującemu od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastęp-
stwa.  

§ 11 

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 7, uwzględniając wielkość placówki, liczbę od-
działów, złożoność zadań wynikających z zajmowane-
go stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych 
w placówce, wyniki pracy placówki i warunki lokalo-
we, środowiskowe oraz społeczne, w jakich placówka 
funkcjonuje, ustala:  
1) dla  dyrektora – Burmistrz  Miasta,  po  zasięgnię-

ciu  opinii  zakładowych  organizacji   związko-
wych, 

2) dla pozostałych stanowisk wymienionych w § 7 – 
dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii odpowied-
nich struktur związków zawodowych.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/135/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 11). 

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK PA WARUNKI PRACY 

§ 12 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy 
z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach 
określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.  

§ 13 

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

§ 14 

Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest 
od:  
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych przez 

nauczyciela prac lub zajęć,  
2) wymiaru czasu pracy realizowanego przez nauczy-

ciela w warunkach, o których mowa w § 14.  

§ 15 

1. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach 
wynosi od 20% do 30% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty. 

2. Wysokość dodatku za pracę w uciążliwych warun-
kach wynosi od 10% do 20% średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty. 

§ 16 

Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie fak-
tycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest 
związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego. 

§ 17 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się proporcjo-
nalnie do ilości przepracowanego w warunkach, 
o których mowa w § 14 czasu pracy.  

§ 18 

Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla dyrek-
tora Burmistrz Miasta, a dla nauczyciela dyrektor.  

R o z d z i a ł  V 

DODATEK PA WYSŁUGĘ LAT 

§ 19 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela.  

§ 20 

Okresy zatrudnienia uprawniające nauczyciela do do-
datku za wysługę lat określone zostały w § 7 rozpo-
rządzenia.  
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§ 21 

Dodatek za wysługę lat przysługuje:  
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następują-

cego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył pra-
wo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli 
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,  

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej stawki dodatku nastąpiło  od pierwsze-
go dnia miesiąca.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/135/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 21). 

§ 22 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 
1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,  
2) okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 

pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

R o z d z i a ł  VI 

WYNAGRODPENIE PA GODPINY PONADWYMIA-
ROWE i PASTĘPSTW DORAŹNYCH 

§ 23 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli 
praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć  dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych na-
uczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzysku-
je się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę.  

§ 24 

Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraźne-
go ustalane jest jak wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową. 

§ 25 

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 lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy.  

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktu-
je się  jak godziny faktycznie odbyte. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/135/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 25). 

§ 26 

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w któ-
rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku 
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla 
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym.  (Rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-8/135/06 z dnia 3 marca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 26). 

R o z d z i a ł  VII 

NAGRODY PE SPECJALNEGO FUNDUSPU NAGRÓD 

§ 27 

jrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanych 
corocznie środków na wynagrodzenia osobowe na-
uczycieli, z czego:  
1) do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje 20% 

tych środków, 
2) do dyspozycji dyrektora placówki pozostaje 80% 

tych środków. 

§ 28 

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli, których organem prowadzącym jest mia-
sto Chojnów reguluje uchwała nr XX/90/04 Rady 
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 stycznia 2004 r. 
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli.  

R o z d z i a ł  VIII 

INNE ŚWIADCPENIA WYNIKAJĄCE PE STOSUNKU 
PRACY 

§ 29 

Za analizę i ocenę prac z języka polskiego, począwszy 
od czwartej klasy szkoły podstawowej, przysługuje 
nauczycielowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
liczone proporcjonalnie do realizowanego przez na-
uczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. 
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R o z d z i a ł  IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

Wymienione w Regulaminie składniki wynagrodzenia 
wypłacane są w terminach ustalonych zgodnie 
z art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. 

§ 31 

Wszelkie zmiany w Regulaminie winny być uzgadniane 
ze związkami zawodowymi”. 

§ 2 

Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa.  
 
 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXVII/178/05 Rady Miejskiej 
w Chojnowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przy-
jęcia regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Choj-
nów.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ściewów 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, 
poz. 1087) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściewów 

 
R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki 
korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez lu-
dzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznacza-
ją: 
1) „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 

2) „Przedsiębiorstwo” – należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, 

3) „Odbiorca” – należy przez to rozumieć każdego, 
kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyj-
nych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
podstawie pisemnej umowy z przedsiębior-
stwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

4) „Gmina” – należy przez to rozumieć Gminę Kąty 
Wrocławskie. 

3. Pozostałe określenia użyte w regulaminie znajdują 
interpretację w art. 2 ustawy. 

R o z d z i a ł  II 

Minimalny poziom świadczonych usług w zawresie 
dostarczania wody i odprowadzania ściewów 

§ 2 

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w za-
kresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków określa zezwolenie oraz po-
zwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odręb-
nych przepisów. 
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§ 3 

1. Maksymalna ilość dostarczanej wody określona 
zostanie w warunkach technicznych i Umowie 
o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. 

2. Maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanie-
czyszczeń dostarczanych ścieków wynikające z po-
siadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych 
i technologicznych możliwości ich oczyszczenia 
określa umowa. 

3. Wymagane ciśnienie wody, jakość wody do spoży-
cia przez ludzi oraz dopuszczalne zanieczyszczenia 
ścieków przemysłowych i warunki ich wprowadza-
nia do urządzeń kanalizacyjnych regulują odrębne 
przepisy. 

4. Zasady upustu ceny w przypadku obniżenia jakości 
wody będą określone w umowach. 

§ 4 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do regularnego 
informowania Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi niezwłocznie od otrzymania pisemnej in-
formacji z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

R o z d z i a ł  III 

Szczegółowe warunwi i tryb zawierania umów 
z Odbiorcami usług 

§ 5 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
z Odbiorcą, którego nieruchomość została przyłą-
czona do sieci. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-8/138/06 z dnia 
3 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 5 
ust. 1). 

2. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy 
na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ście-
ków z osobami korzystającymi z lokali w budynku 
wielorodzinnym, gdy nie są spełnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Usta-
wy. 

3. Umowa winna zawierać postanowienia określone 
w art. 6 ust. 3 Ustawy.  

4. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług za-
opatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 
ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną 
umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków. 

§ 6 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-
niem stron, wskutek wypowiedzenia umowy z za-
chowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego 
w umowie oraz na skutek odstąpienia Przedsiębior-
stwa od umowy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-8/138/06 
z dnia 3 marca 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 6 ust. 2 we fragmencie: „Rozwiązanie umowy 

może nastąpić za porozumieniem stron, wskutek 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wy-
powiedzenia przewidzianego w umowie”). 

3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy 
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez 
pisemne oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone 
odbiorcy. 

4. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożli-
wiających dalsze korzystanie z usług. 

§ 7 

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym 
w warunkach technicznych przyłączenia lub umo-
wie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany 
Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozosta-
łych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po 
jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po 
złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umo-
wy. 

2. Uruchomienie przyłącza wodociągowego lub kanali-
zacyjnego dokonuje Przedsiębiorstwo w terminie do 
dwóch dni od dnia podpisania umowy. 

§ 8 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

3) informowania Przedsiębiorstwa o własnych uję-
ciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat 
za odprowadzanie ścieków, 

4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 
w celach określonych w pisemnej umowie zawartej 
z Przedsiębiorstwem, 

5) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych 
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym włącznie, 

6) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania  Przedsiębiorstwu  terenu  w  celu 
usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń po-
miarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych 
i przyłączy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Dolnośląskiego PN.II.0911-8/138/06 z dnia 
3 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 8 
pkt 6). 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 54 –  5046  – Poz. 893 

R o z d z i a ł  IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawwi opłat usta-
lone w taryfach 

§ 9 

1. Zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków określa rozdział 
5 Ustawy i umowa. 

2. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzo-
ru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, 
poz. 257) i ustalone są iloczyn taryfowych cen 
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i od-
prowadzonych ścieków. 

3. W rozliczeniach, strony umowy stosują aktualnie 
obowiązującą taryfę. 

§ 10 

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie 
oraz w gablocie Przedsiębiorstwa w terminie określo-
nym w ustawie. 

R o z d z i a ł  V 

Warunwi przyłączenia do sieci 

§ 11 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej i odbywa się na pisemny wniosek 
o przyłączenie. 

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przyłączona do sieci, albo osoba, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
w szczególności zawierać: 
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
2) adres podłączanej nieruchomości, 
3) rodzaj podłączenia (wodociągowe lub kanaliza-

cyjne), 
4) ilość przewidywanego poboru wody i jej prze-

znaczenia oraz charakterystyka zużycia, 
5) przewidywaną ilość ścieków i ich rodzaj, 
6) planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub 

zrzutu ścieków, 
7) datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do  wniosku,  o którym mowa w ust. 3,  osoba 
ubiegająca się o podłączenie do sieci powinna załą-
czyć: 
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek, 

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytu-
owanie nieruchomości względem istniejących 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz in-
nych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 12 

1. Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 
21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnione-
go wniosku o przyłączenie wraz z kompletem za-
łączników wydaje osobie ubiegającej się o podłą-
czenie nieruchomości do sieci dokument pod nazwą 
„techniczne warunki podłączenia do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwo-
ści podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsię-
biorstwo w terminie 21 dni do daty otrzymania 
wniosku, informuje osobę ubiegającą się o podłą-
czenie wskazując powody, które uniemożliwiają 
podłączenie. 

2. Techniczne warunki podłączenia do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej są ważne 24 miesiące od 
dnia ich wydania. 

3. Techniczne warunki podłączenia do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej określają: 
1) miejsca i sposób przyłączenia nieruchomości do 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym 
miejsce zamontowania wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego liczącego ilość od-
prowadzanych ścieków, 

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 
wody, 

3) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

4) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 13 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej może nastąpić po spełnieniu technicznych wa-
runków podłączenia do sieci wodociągowej lub ka-
nalizacyjnej. 

2. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wydane 
osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą 
za zgodą tej osoby, obejmować obowiązek wybu-
dowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków 
własnych, urządzeń wodociągowych lub kanaliza-
cyjnych. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 osoba ubiegają-
ca się o przyłączenie, przed wydaniem technicz-
nych warunków przyłączenia do sieci jest zobowią-
zana do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady 
odpłatnego przekazania przez Przedsiębiorstwu lub 
Gminie urządzeń wybudowanych przez przyszłego 
Odbiorcę ze środków własnych. 

4. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiega-
jącą się o przyłączenie budowy urządzeń wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana 
między Przedsiębiorstwem lub Gminą a tą osobą 
reguluje tryb i zasady odpłatnego przekazania 
Przedsiębiorstwu lub Gminie części inwestycji sfi-
nansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłą-
czenie. 

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przekazania 
wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa lub Gminy 
i osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

6. Umowa,  o której  mowa w ust 3 i 4,  pod  rygo-
rem nieważności winna być zawarta w formie pi-
semnej. 

7. Umowa, o której mowa w ust 3 i 4, winna okre-
ślać, co najmniej: 
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1) termin wybudowania urządzenia, 
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi speł-

niać, 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siębiorstwo lub Gminę, 
4) zasady wyceny inwestycji, 
5) formę prawną przekazania urządzenia Przedsię-

biorstwu lub Gminie, 
6) termin przekazania urządzenia, 
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za prze-

niesienie własności urządzenia lub termin i zasa-
dy uiszczania wynagrodzenia za korzystanie 
przez Przedsiębiorstwo lub Gminę z urządzenia 
na podstawie umowy nieprzenoszącej prawa 
własności. 

8. Stroną właściwą do zawarcia umowy, o której 
mowa w ust 3 i 4 z osobą ubiegającą się o przyłą-
czenie jest podmiot, który jest właścicielem urzą-
dzeń, do których zostanie przyłączone urządzenie 
osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/138/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 13 ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8)). 

R o z d z i a ł  VI 

Sposób dowonywania odbioru przez Przedsidbiorstwo 
wywonanego przyłącza 

§ 14 

1. Techniczne warunki podłączenia do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej stanowią podstawę do 
rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz bu-
dowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe 
oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokołach. 

§ 15 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru technicznego. Przed-
siębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wy-
konanych prac z wydanymi technicznymi warun-
kami podłączenia do sieci wodociągowej lub kanali-
zacyjnej. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierać, co najmniej: 
1) datę odbioru, 
2) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-

ka, 
3) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, 

4) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego, 

5) adres nieruchomości do której wykonano podłą-
czenie, 

6) podpisy członków komisji. 
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawi-

dłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie 

przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrze-
nie w wodę lub odprowadzenie ścieków. 

R o z d z i a ł  VII 

Techniczne warunwi owreślające możliwości dostdpu 
do usług wodociągowo-wanalizacyjnych 

§ 16 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci nowego Odbiorcy w przypadku braku wy-
starczających mocy produkcyjnych oraz niewystar-
czających warunków technicznych uniemożliwiają-
cych realizację usługi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeśli przyłącze lub sieć została wykonana 
bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało 
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi. 

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanaliza-
cyjnych wyznaczają wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podsta-
wie studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 
oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

§ 17 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem głównym. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa 
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowie-
dzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewi-
zyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy 
odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowią-
cego własność Odbiorcy usługi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłą-
czem. 

R o z d z i a ł  VIII 

Sposób postdpowania w przypadwu niedotrzymania 
ciągłości  usług i odpowiednich  parametrów  dostar-
czanej wody i wprowadzanych  do sieci wanalizacyjnej 

ściewów 

§ 18 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wy-
nikających z planowanych prac konserwacyjno-remon-
towych Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców  
w sposób zwyczajowo przyjęty: poprzez pisemne ogło-
szenia w miejscach ogólnodostępnych, co najmniej  
20 dni przed planowanym terminem. 
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§ 19 

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
8 godzin Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt 
poboru wody i poinformuje o tym fakcie Odbiorców 
o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

§ 20 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub za-
mknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

R o z d z i a ł  IX 

Obowiązwi Odbiorców usług zaopatrzenia w wodd 
i odprowadzania ściewów 

§ 21 

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wo-
domierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także 
prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszcze-
nia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 

§ 22 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich: 
1) stwierdzonych uszkodzeniach: przyłącza, sieci, 

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowe-
go, w tym o zerwaniu plomby, 

2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 23 

Odbiorca  jest  zobowiązany  do  terminowego  regu-
lowania należności za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków. 

§ 24 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

R o z d z i a ł  X 

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwia-
nia rewlamacji oraz wymiany informacji w zawresie 
zawłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ściewów 

§ 25 

Przedsiębiorstwo zapewnia Odbiorcom należyty po-
ziom obsługi poprzez wyodrębniony Dział Obsługi 
Klienta. 

§ 26 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej 
informacji dotyczącej realizacji usługi a przede 
wszystkim informacji objętych regulaminem oraz 
zawartych w taryfie. 

2. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy 
cen i stawek opłat, 

2) tekst regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 
wody. 

§ 27 

1. Odbiorca usług może złożyć reklamację dotyczącą 
przerwy w świadczeniu usługi lub niewłaściwego 
rozliczenia. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej jednak, niż w terminie 21 dni od dnia 
jej wniesienia. 

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
1) nazwę Przedsiębiorstwa, 
2) powołanie podstawy prawnej, 
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
4) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-

jącego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji 
w całości  lub  w  części,  odpowiedź  na  reklama-
cję winna zawierać uzasadnienie faktyczne i praw-
ne. 

R o z d z i a ł  XI 

Warunwi dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe 

§ 28 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
są: zawodowa i ochotnicza straż pożarna. 

§ 29 

Woda na cele przeciwpożarowe jest dostępna z urzą-
dzeń  wodociągowych  będących  w  posiadaniu 
Przedsiębiorstwa a w szczególności z hydrantów prze-
ciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągo-
wej.  

§ 30 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa 
o miejscu i ilości pobranej wody nie później niż 
12 godzin od zdarzenia. 

§ 31 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone 
w taryfie, zgodnie z zawartą umową, w której 
określone są zasady rozliczeń za pobraną wodę na 
cele przeciwpożarowe. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy 3-miesięczne. 
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R o z d z i a ł  XI 

Przepisy wońcowe 

§ 32 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 
późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do wyżej wy-
mienionej ustawy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-8/138/06 z dnia 3 
marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 32). 

§ 33 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy 
niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 

§ 34 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich nr LV/390/02 z dnia 10 października 2002 r. 
w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskie-
go z 2002 r. Nr 249, poz. 3491 oraz z 2003 r. Nr 40, 
poz. 960 i 964). 

§ 35 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 36 

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

 ADAM KLIMCZAK 

 
 

894 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 

w sprawie  ustalenia  regulaminu  owreślającego  niewtóre zasady wynagra-
dzania za pracd oraz przyznawania dodatwów do wynagrodzenia w 2006 r. 
nauczycielom  zatrudnionym  w oświatowych  jednostwach  organizacyjnych 

prowadzonych przez Miasto Szwlarswa Pordba 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.   
zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obli-
czania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć upraw-
niających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania do-
datku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy sta-
nowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegól-
nych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów upraw-
niających do dodatku za wysługę lat (Dz. U  Nr 39, poz. 455 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający niektóre zasady wy-
nagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowa-
dzonych przez Miasto Szklarska Poręba. 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wstdpne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość 

stawek dodatków: 

– za wysługę lat, 
– motywacyjnego, 
– funkcyjnego, 
– za warunki pracy. 

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zmianami), 
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2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodze-
nia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, 
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć 
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, 
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy 
stanowiących podstawę przyznania dodatku za wa-
runki pracy oraz szczególnych przypadków zalicza-
nia okresów zatrudnienia i innych okresów upraw-
niających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, 
poz. 455 ze zmianami), 

3) placówce – należy przez to rozumieć szkoły, przed-
szkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze pro-
wadzone przez Miasto Szklarska Poręba, 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
a w przypadku placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych nauczycieli, do których stosuje się prze-
pisy Karty Nauczyciela, 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów 
szkół, zespołów szkół, przedszkoli, prowadzonych 
przez Miasto Szklarska Poręba. 

R o z d z i a ł  II 

Dodatew za wysługd lat 

§ 4 

Wysokość stawki za wysługę lat jest ustalona zgodnie 
z art. 33 – Karty Nauczyciela. 

§ 5 

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia 
oraz innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat ustala się w oparciu o zasady wynikające 
z § 5 rozporządzenia. 

§ 6 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył 
prawo do dodatku lub do jego wyższej stawki, jeże-
li nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany mie-
siąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyż-
szej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 

3. Podstawą naliczenia dodatku za wysługę lat sta-
nowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, 
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione ko-
pie tych dokumentów. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 1, ust. 2). 

§ 7 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 7). 

§ 8 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w okresie przebywania na urlopie dla poratowania 
zdrowia, jak również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
lub konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycie-
lowi pozostającemu w stanie nieczynnym. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatew motywacyjny 

§ 9 

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-
lowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w zatrudniającej go placówce bez 
względu na stopień awansu zawodowego, jeżeli na-
uczyciel w bieżącym lub poprzedzającym roku szkol-
nym wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dydak-
tycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, osią-
gnął wysoką jakość świadczonej pracy oraz jednocze-
śnie wykazał się zaangażowaniem w realizację innych 
zajęć i czynności, w tym również związanych 
z przygotowaniem do zajęć szkolnych, samokształce-
niem  i doskonaleniem zawodowym, a w szczególno-
ści: 
  1) przygotowywał uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, zawodach, olimpiadach, 
  2) stosował własne programy autorskie, 
  3) wprowadzał innowacje pedagogiczne, 
  4) stosował metody aktywizujące młodzież do pod-

noszenia osiąganych wyników, 
  5) organizował imprezy szkolne: akademie, spotka-

nia, pokazy artystyczne, 
  6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym, 
  7) brał czynny udział w spotkaniach metodycznych, 

współpracował z doradcą metodycznym, zdobytą 
wiedzę i umiejętności wykorzystywał w codzien-
nej pracy, 

  8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy 
i ich wyniki oraz uwzględniał je we własnym pla-
nie rozwoju zawodowego, bądź dalszej pracy, 

  9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe (we-
wnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, krótkie 
formy doskonalenia, udokumentowane samo-
kształcenie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplo-
mowe), 

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 
nauczycieli (prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje 
otwarte, opracował projekty dydaktyczne i inne), 

11) był opiekunem stażysty, który otrzymał pozytyw-
ną ocenę dorobku zawodowego, 

12) aktywnie realizował zadania statutowe placówki, 
13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej 

dokumentacje dotyczącą pracy placówki (statut, 
wewnątrzszkolny system oceniania, program wy-
chowawczy placówki), 

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji eg-
zaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego 
i sprawdzianu po klasie szóstej. 
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§ 10 

1. Dodatek motywacyjny jest wypłacany w miarę 
posiadanych środków finansowych; w wysokość 
nie mniejszej niż 0,5% funduszu płac przeznaczo-
nego na wynagrodzenia osobowe w danej placów-
ce. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla poszczegól-
nych nauczycieli ustala dyrektor, w ramach przy-
znanego placówce funduszu płac przeznaczonego 
na wynagrodzenia osobowe. 

3. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przy-
znaje Burmistrz Szklarskiej Poręby. 

§ 11 

1. Nauczycielowi i dyrektorowi może być przyznany 
dodatek motywacyjny, nie może on jednak być 
wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 12 

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

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo-
że nastąpić po przepracowaniu co najmniej 6 mie-
sięcy. 

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) korzystania ze stanu nieczynnego, 
4) na który orzeczono karę dyscyplinarną. (Roz-

strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 3 
pkt 4). 

§ 13 

Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło przyznanie tego dodatku. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 13). 

§ 14 

Rozstrzygnięcie lub informacja o przyznaniu dodatku 
motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie 
pisemnej, której kopię umieszcza się w teczce akt 
osobowych. 

§ 15 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 15). 

§ 16 

Wypłatę  dodatku  motywacyjnego  wstrzymuje się 
nauczycielom,   wobec   których   prowadzone   jest  
postępowanie dyscyplinarne, do czasu jego zakończe-
nia. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatew funwcyjny 

§ 17 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego, którym powierzono stanowiska kierownicze 
przewidziane w statucie placówki przysługuje dodatek 
funkcyjny. 

§ 18 

Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli peł-
niących funkcje kierownicze została określona 
w tabeli: 

Lp. Pełniona funkcja 
Wysokość dodatku 
funkcyjnego w zł 

 1. Dyrektor szkoły każdego typu 
– liczącej do 6 oddziałów 
– liczącej od 7 do 12 oddziałów  

 
400 – 800 
500 – 900 

 2. Wicedyrektor  szkoły 250 – 500 
 3. Dyrektor przedszkola 400 – 800 
 4. Wicedyrektor  przedszkola 250 – 400 

 
§ 19 

Nauczycielom sprawującym funkcje uprawniające do 
dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek w wysoko-
ści: 
1) wychowawstwo klasy – 100 zł miesięcznie, 
2) wychowawstwo grupy przedszkolnej –80 zł, 
3) opiekun stażu – 50 zł miesięcznie za każdego po-

wierzonego opiece nauczyciela, 
4) kierownik świetlicy środowiskowej 60 zł. 

§ 20 

1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości dodatku 
funkcyjnego poszczególnym dyrektorom podejmuje 
Burmistrz Szklarskiej Poręby – biorąc pod uwagę 
między innymi wielkość placówki, jej warunki orga-
nizacyjne, złożoność zadań wynikających z zajmo-
wanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowni-
czych w placówce, warunki środowiskowe i spo-
łeczne, w jakich placówka funkcjonuje, oraz wyniki 
pracy placówki. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów oraz innych osób zajmujących stanowiska kie-
rownicze lub sprawującym funkcje ustala dyrektor. 

3. Rozstrzygnięcie lub informacja o przyznaniu dodat-
ku funkcyjnego przyznaje się w formie pisemnej, 
której kopię umieszcza się w teczce akt osobo-
wych. 

§ 21 

W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funk-
cyjnych, z wyłączeniem dodatku za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu, wychowawcy klasy, doradcy meto-
dycznego i nauczyciela – konsultanta, przysługuje 
tylko jeden dodatek funkcyjny – najkorzystniejszy dla 
nauczyciela. 

§ 22 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie funkcji, za które 
przysługuje dodatek funkcyjny, a jeżeli powierzenie 
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nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 
2006 r. stwierdzono nieważność § 22 ust. 1). 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora lub kierownika na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub nauczy-
cielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora, jeżeli nieobecność w pracy dyrektora 
przekracza 3 miesiące. 

4. W przypadku zastępowania innej osoby zatrudnio-
nej na stanowisku kierowniczym postanowienia 
ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 23 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

§ 24 

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 24). 

R o z d z i a ł  V 

Dodatew za warunwi pracy 

§ 25 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego przysługują dodatki za warunki pracy  z tytułu 
pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych wa-
runkach. 

§ 26 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w tych warunkach, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pracy 
w tych warunkach. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 
3 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 26). 

§ 27 

Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za 
trudne warunki pracy w przypadku gdy: 
1. prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

w klasach i oddziałach integracyjnych w wysokości 
10% wynagrodzenia zasadniczego, 

2. prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifi-
kowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 
20% wynagrodzenia zasadniczego, 

3. prowadzą zajęcia przy z użyciem elektronicznych 
monitorów ekranowych z tytułu pracy w warun-
kach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 
5% wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 28 

1. Dodatki za trudne lub uciążliwe warunki pracy 
przysługują w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który przysługuje wyna-
grodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko-
wego. 

2. W przypadku niepełnego wymiaru godzin wysokość 
dodatku ustala się proporcjonalnie do wymiaru go-
dzin etatu nauczyciela realizowanych w warunkach 
uprawniających do otrzymania dodatku za warunki 
pracy. 

§ 29 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysługuje jeden dodatek – 
korzystniejszy dla nauczyciela. 

§ 30 

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia przysługuje nauczycielom wykonującym pracę 
w tych warunkach na podstawie odrębnych przepi-
sów. 

§ 31 

Wysokość dodatków określonych w § 24 ustala dla 
nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Szklar-
skiej Poręby. 

§ 32 

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 32). 

R o z d z i a ł  VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i doraźnych zastdpstw 

§ 33 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zreali-
zowana została w warunkach uprawniających do 
tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalo-
nego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi oblicza się dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w tej godzinie zrealizowana została 
w warunkach uprawniających do tego dodatku) 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych realizowanych w ramach godziny 
doraźnego zastępstwa. 
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3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela oblicza się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 34 

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 lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru ( lub 1/4 gdy nauczyciel ma ustalony czte-
rodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 34). 

§ 35 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

2. Wynagrodzenie przysługujące za godziny ponad-
wymiarowe przypadające w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, a w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy 

szkolne, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającą nie dłużej niż tydzień traktuje się jak 
godziny faktycznie zrealizowane, 

4) opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną (w sobo-
ty i niedziele) w czasie trwania „zielonej szkoły” 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 35). 

§ 36 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-8/134/06 z dnia 3 marca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 36). 

R o z d z i a ł  VII 

Postanowienia wońcowe 

§ 37 

Zmiany treści niniejszego regulaminu mogą być doko-
nane w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

§ 38 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia  do dnia 31 grud-
nia 2006 roku. 

§ 39 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 40 

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porę-
bie: 
1) uchwała nr XVIII/252//2000 z dnia 11 lipca 2000 r. 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, usta-
lenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagro-
dzenia. 

2) uchwała nr XIX/264/2000 z dnia 20 września 
2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/252/ 
/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 
11 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania 
nauczycieli ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia. 

3) uchwała nr XXV/366/01 z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/252/2000 Ra-
dy Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 lipca 
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycie-
li ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia.  

4) uchwała nr XXXII/378/05 z dnia 28 kwietnia 
2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/ 
/331/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 
14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za 
pracę oraz przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych pro-
wadzonych przez Miasto Szklarska Poręba. 

§ 41 

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

 ANDRZEJ KUSZTAL 
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895 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

zmieniająca  uchwałd  w sprawie  zasad  gospodarowania  mieszwaniowym 
zasobem miasta  i wryteriów  wyboru  osób, z wtórymi  umowy  najmu  bddą 

zawierane w pierwszej wolejności 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 – tekst jednolity) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej 
Góry z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta  
i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu 
będą zawierane w pierwszej kolejności, zmienionej 
uchwałą nr 430/XXXVI/2005 z dnia 30 czerwca  
2005 r. wprowadza się następującą zmianę: 
W § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. „W przypadku złożenia ofert na lokal do remontu 

przez więcej niż jednego wnioskodawcę, wybiera 
się tego, który zgodnie z kryteriami określonymi 
w załączniku nr 1 do uchwały uzyskał największą 
ilość punktów. W razie równej ilości uzyskanych 
punktów wybiera się wnioskodawcę najdłużej 
oczekującego na wynajem lokalu do remontu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 3 

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

 JERZY PLESKOT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 15 lutego 2006 r. 

w  sprawie  wysowości  nagród  dla  zawodniwów,  trenerów  i  działaczy 
za osiągnidcie  wysowich   wyniwów   sportowych   we  współzawodnictwie 

middzynarodowym lub wrajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania 

 Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. 
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115; 
z 2002 r, Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, 
Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 
155, poz. 1298), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 
40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)  uchwala  się,  co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się regulamin przyznawania nagród dla za-
wodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wy-
sokich wyników sportowych we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym, mogą być przyznawane zawodnikom 
w kategorii seniorów, trenerom oraz działaczom za-
służonym w osiąganiu tych wyników, reprezentują-
cym wyłącznie polkowickie stowarzyszenia kultury 
fizycznej i kluby sportowe. 

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi 
kwota przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 
roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwana 
dalej „podstawą”. 

§ 2 

1. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się: 
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpij-

skich, Mistrzostwach jwiata, Mistrzostwach Eu-
ropy, w indywidualnych i zespołowych dyscypli-
nach sportu lub ustanowienie rekordu świata lub 
Europy, 

2) osiągniecie wysokiego wyniku międzynarodo-
wego w indywidualnych i zespołowych dyscy-
plinach sportu (puchar federacji, mistrzostwach 
ligi europejskiej), 

3) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Pol-
ski w indywidualnych i zespołowych dyscypli-
nach sportu lub ustanowienie rekordu Polski, 

4) osiągnięcie wysokiego wyniku krajowego 
w grach zespołowych (mistrzostwa ligi krajo-
wej), w tym utrzymania się w jednej z dwóch 
najwyższych klas rozgrywek w danej dyscyplinie 
sportu, 

5) zajęcie miejsca od IV do X na Mistrzostwach 
Polski w indywidualnych dyscyplinach sportu, 

6) osiągniecie wysokiego wyniku sportowego 
o niewymiernym charakterze, w tym samotnego 
rejsu żeglarskiego dookoła świata lub zdobycie 
trudnego szczytu górskiego. 

2. Nagroda dla zawodnika za uzyskany wynik sporto-
wy może być przyznana w wysokości: 
1) do 10-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 
2) do 8-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 6), 
3) do 6-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 3), 
4) do 4-krotności podstawy za uzyskanie wyniku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5). 
 
 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie 
tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich 
wyników sportowych – przyznaje się jedną nagrodę 
za najwyższe osiągniecie. 

4. Maksymalna liczba zawodników gier zespołowych, 
która może otrzymać nagrodę, nie może być więk-
sza niż ilość zawodników wpisana do protokołu 
zawodów, w których wysoki wynik sportowy zo-
stał osiągnięty. 

§ 3 

1. Nagroda dla trenera i działacza może być przyznana 
za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, przez zawodnika nie-
posiadającego licencji zawodnika. 

2. Trenerom za osiągnięcia określone w ust. 1 może 
być przyznana nagroda w wysokości do 100% na-
grody zawodnika. 

3. Działaczom za osiągnięcia określone w ust. 1 może 
być przyznana nagroda w wysokości do 50% na-
grody zawodnika. 

§ 4 

1. Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom przy-
znaje Burmistrz Polkowic na wniosek polkowickich 
stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sporto-
wych. 

2. Wniosek z potwierdzeniem osiągnięcia wysokiego 
wyniku sportowego wraz z pisemnym uzasadnie-
niem składa się w roku kalendarzowym, w którym 
wysoki wynik sportowy został osiągnięty. 

3. W przypadku gdy wniosek dotyczy również trene-
rów lub działaczy należy dodatkowo dołączyć 
oświadczenie, że zawodnik lub zawodnicy, którzy 
osiągnęli wysoki wynik sportowy, nie posiadają li-
cencji zawodnika, o której mowa w art. 29 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. 

4. Burmistrz Polkowic może przyznać nagrodę z wła-
snej inicjatywy. 

§ 5 

Nagrody przyznaje Burmistrz Polkowic. 

§ 6 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Polkowic. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 IRENEUSZ TRACZYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 54 –  5056  – Poz. 897 

897 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRPE 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia  regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ściewów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 72, poz. 747 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 85, poz. 729) Rada Miejska w Górze uchwala: 

 
 

REGULAMIN 
DOSTARCPANIA WODY I ODPROWADPANIA ŚCIEKÓW 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki 
korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez lu-
dzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbio-
rowego odprowadzania ścieków za pomocą urzą-
dzeń  kanalizacyjnych  na  terenie  miasta i gminy 
Góra. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn zm.), 

b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące 
rodzaje umów: 
– umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków, 
– umowa o zapatrzenie w wodę, 
– umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną umowy o przyłączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt b).  

d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 
z późn. zm.), który prowadzi działalność gospo-
darczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ście-
ków. 

§ 2 

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność 
w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-

nia ścieków udzielone decyzją Burmistrza Góry 
z dnia 2 grudnia 2002 r., znak GMK. 7015-1./02. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na 
podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą. 

§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikającymi z zawartej Umowy.  

R o z d z i a ł  II 

Minimalny poziom świadczonych usług w zawresie 
dostarczania wody i odprowadzania ściewów 

§ 4 

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w za-
kresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym 
mowa w § 2, oraz pozwolenie wodno-prawne wydane 
na  podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5 

1. Maksymalną ilość dostarczanej wody określa 
Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbior-
cą.  
Umowa winna także określać maksymalne ilości 
oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostar-
czanych ścieków wynikający z posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych 
możliwości ich oczyszczenia. 

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, 
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).  

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
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dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1718).  

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-
słowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w spra-
wie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1108). 

§ 6 

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego in-
formowania Burmistrza Góry o jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na 
pół roku. 

R o z d z i a ł  III 

Szczegółowe warunwi i tryb zawierania Umów 
z Odbiorcami usług 

§ 7 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umo-
wę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie 
przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie Umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia 
Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadza-
nie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku 
wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali 
w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Usta-
wy. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę 
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowe-
go oraz osobom korzystającym z lokali, jeżeli 
w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki 
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności 
warunki uniemożliwiające ustalenie należności za 
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla po-
szczególnych odbiorców usług w tym budynku, 
w terminie określonym w Umowie.  

4. Umowa winna w szczególności zawierać postano-
wienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz 
wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków. 

5. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wyni-
kające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 
ust. 4. 

6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług za-
opatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 
ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną 
Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.  

§ 8 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-
niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia 
Przedsiębiorstwa od Umowy. 

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy 
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
ustawy. 

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożli-
wiających dalsze korzystanie z usług. 

§ 9 

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym 
w  warunkach technicznych przyłączenia lub umo-
wie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany 
Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozosta-
łych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po 
jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po 
złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umo-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od daty złoże-
nia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisu pro-
jekt Umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku składania przez wła-
ściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego 
wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystają-
cymi z lokali. 

§ 10 

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązują-
cy Odbiorców usług w zależności od lokalnych wa-
runków technicznych i ekonomicznych świadczenia 
usług, a także postanowień określonych w odręb-
nych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzy-
mania terminu  zapłaty. 

2. Mogą obowiązywać różne cykle rozliczeń dla po-
szczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub 
obszaru. 

3. Termin, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo 
wskazuje w fakturze. 

§ 11 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo  oraz nieutrudniający działalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody  
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej,  
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d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych uję-
ciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat 
za odprowadzanie ścieków, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z  przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 
w celach określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębior-
stwem, 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych 
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usu-
nięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomia-
rowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłą-
czy. 

R o z d z i a ł  IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawwi opłat 

§ 12 

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 mar-
ca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

§ 13 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy sta-
nowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzania ścieków. 

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są 
stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwier-
dzoną uchwałą rady gminy, bez konieczności zmia-
ny Umowy. 

§ 14 

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w prasie lokalnej 
w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy. 

§ 15 

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wo-
dę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy 
oraz Umowa. 

R o z d z i a ł  V 

Warunwi przyłączenia do sieci 

§ 16 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przyłączenie i określenie warun-
ków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przy-
łączenia”, złożony przez  osobę ubiegającą się 
o przyłączenie 

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na 
podstawie obowiązującej taryfy. 

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-

dająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przyłączona do sieci. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
w szczególności zawierać: 
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączanej nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyj-

ne), 
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie, 
e) dane wykonawcy, 
f) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 

§ 17 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do 
sieci załącza: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego 
w stosunku do nieruchomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 18 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia 
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przy-
padkach szczególnych przyłączenie do sieci nastę-
puje na podstawie umowy o przyłączenie, której 
projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich 
wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody, 
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego 

oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilość odprowadzanych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 19 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłą-
czenia, o których mowa w § 18, a w przypadku 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od speł-
nieniu warunków w niej określonych. 

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta 
m.in. w przypadkach związanych z budową sieci 
lub ich finansowaniem przez składającego wniosek 
o przyłączenie.   
Umowa o przyłączenie powinna w szczególności 
określać koszty związane z realizacją takiego przed-
sięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń 
wraz z wymaganą dokumentacją. 
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§ 20 

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłą-
czenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowych oraz budowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach względnie umowie o przy-
łączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokołach, któ-
rych wzory, uwzględniając postanowienia § 24, 
określa Przedsiębiorstwo.  

§ 21 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru technicznego według 
zasad określonych w warunkach przyłączenia, 
względnie umowie o przyłączenie. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierać co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, 

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego, 

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka, 

e) adres nieruchomości do której wykonano podłą-
czenie, 

f) podpisy członków komisji. 
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawi-

dłowości wykonania podłączenia i jego  podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie umowy.  

R o z d z i a ł  VI 

Techniczne warunwi owreślające możliwości dostdpu 
do usług wodociągowo-wanalizacyjnych 

§ 22 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci w przypadku braku wystarczających mocy 
produkcyjnych lub niewystarczających warunków 
technicznych uniemożliwiających realizację usługi.  

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. 

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kana-
lizacyjnych w poszczególnych latach wyznacza 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  

§ 23 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za 
wodomierzem głównym. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz 

odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowią-
cego własność Odbiorcy usługi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłą-
czem. 

R o z d z i a ł  VII 

Sposób postdpowania w przypadwu niedotrzymania 
ciągłości  usług i odpowiednich  parametrów  dostar-
czanej  wody i wprowadzanych do sieci wanalizacyjnej 

ściewów 

§ 24 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

§ 25 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 
3 dni przed planowanym terminem.  

§ 26 

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić za-
stępczy punkt poboru wody i poinformować Od-
biorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i sta-
wek opłat określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 27 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub za-
mknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 Ustawy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obowiązwi Odbiorców usług zaopatrzenia w wodd 
i odprowadzania ściewów 

§ 28 

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wo-
domierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także 
prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszcze-
nia, w którym są zamontowane, oraz przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 
Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usu-
nięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. 
Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystą-
pienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we wła-
snym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę. 

§ 29 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich: 
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a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza główne-
go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wpływ na działanie sieci.  

§ 30 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 31 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

R o z d z i a ł  IX 

Standardy obsługi Odbiorców usług 
Sposób załatwiania rewlamacji oraz wymiana informacji 
w  zawresie   zawłóceń   w  dostawie   wody   i  odpro- 

wadzaniu ściewów 

§ 32 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty 
poziom świadczonych usług, a szczególnie winno wy-
odrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta. 

§ 33 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej in-
formacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszyst-
kim informacji objętych regulaminem oraz zawartych 
w taryfie. 

§ 34 

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub 
organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarcza-
nej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach 
określonych w Umowie. 

§ 35 

W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej 
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Od-
biorca usług może złożyć pisemną reklamację w termi-
nie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa 
w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa 
została wykonana, lub miała być wykonana. 
1. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 

wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi.  
Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
d) zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy.  

 Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

 Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia 
jej wniesienia. 

 Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
a) nazwę Przedsiębiorstwa, 
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie,  
e) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-

jącego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

 W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji 
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsię-
biorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrze-
nia, a także o wysokości i formie wypłaty przyzna-
nego zadośćuczynienia.  

 Zaliczenie zadośćuczynienia na poczet przyszłych 
należności może nastąpić jedynie na wniosek Od-
biorcy usługi. 

R o z d z i a ł  X 

Warunwi dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 36 

Woda dla celów przeciwpożarowych jest dostępna 
z urządzeń wodociągowych lub przyłączy wodociągo-
wych, a w szczególności z hydrantów przeciwpoża-
rowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 37 

Zapewnienie dostawy wody na cale przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

§ 38 

1. Jednostki straży pożarnych mają obowiązek prze-
kazywania informacji o ilości wody pobranej z sys-
temu wodociągowego Przedsiębiorstwa na cele ak-
cji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, 
do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

2. Informacja wskazana w ustępie 1 winna być prze-
kazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru  
i czas. 

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożaro-
we z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka 
wymieniona w ust. 1 niezwłocznie przekazuje 
Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej. 

§ 39 

1. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpo-
żarowe, na podstawie informacji uzyskanych 
w oparciu o § 38 Przedsiębiorstwo obciąża gminę 
w oparciu o obowiązującą taryfę. 

2. Przedsiębiorstwo obciąża gminę kosztami utrzyma-
nia systemu wodociągowego niezbędnymi dla 
utrzymania wymaganych zdolności tego systemu 
dla celów przeciwpożarowych.  
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R o z d z i a ł  XI 

Przepisy wońcowe 

§ 40 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 41 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy 
niniejszego regulaminu. 
 
 
 

§ 42 

Traci moc uchwała nr XL/406/02 Rady Miejskiej 
w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. 

§ 43 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 44 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRPE 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

zmieniająca uchwałd w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy –
zasad  wnoszenia,  cofania i zbywania  udziałów i awcji  spółew wapitałowych 

przez Gmind Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Górze nr XXXII/248/05 
z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad gospoda-
rowania mieniem gminy – zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez 
Gminę Góra (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Nr 198 z dnia 29.09.2005 r. poz. 3347) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1. w § 3 dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

„Decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego 
w spółkach należących wyłącznie do Gminy Góra 
w formie wniesienia wkładów niepieniężnych (apor-
tu) ruchomościami i nieruchomościami stanowią-
cymi mienie komunalne podejmuje Burmistrz, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODPKU 

z dnia 14 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ściewów 

 Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Kłodzko o treści: 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ściewów na terenie Gminy Kłodzwo 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę, oraz zbiorowego odprowadzania ście-
ków realizowanych przez Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko, z siedzibą 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Osiedlowa nr 7 
na terenie Gminy Kłodzko, zwany dalej Zakładem. 

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się 
działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, 
uzdatnianiu i dostarczaniu wody. 

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się 
działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu 
i oczyszczaniu ścieków. 

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określe-
nia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmia-
nami). 

§ 2 

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu 
jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kana-
lizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na pod-
stawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą. 

§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz 
z warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 

§ 4 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy 
Kłodzko wykonuje swoją działalność na podstawie 
art. 16 pkt 3 ustawy. 

§ 5 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odby-
wa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę 
lub odprowadzaniu ścieków, zawartej między Zakła-
dem a Odbiorcą. 

R o z d z i a ł  II 

Obowiązwi Pawładu 

§ 6 

1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiada-
nych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem, oraz dostawy wody i od-
prowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawod-
ny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej 
wody oraz odprowadzanych ścieków z oczyszczalni 
do rzek. 

2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody 
strony winny określić w umowie. 

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia. 

§ 7 

1. Zakład obowiązany jest do zapewnienia prawidło-
wej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

2. Zakład obowiązany jest do regularnego informowa-
nia Wójta Gminy Kłodzko o jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi. 

§ 8 

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin zakład powinien zapewnić zastępczy punkt 
poboru  wody i poinformować  odbiorcę o jego lokali-
zacji. 

§ 9 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody, oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Zakład powinien poinformować odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni 
przed planowanym ich terminem. 
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§ 10 

Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzyma-
nia u Odbiorcy wodomierza głównego z wyjątkiem 
wodomierzy do czasowego wykorzystania, oraz wo-
domierzy sprzężonych dla celów ppoż. 

R o z d z i a ł  III 

Prawa Pawładu 

§ 11 

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci 
w przypadku braku wystarczających mocy produk-
cyjnych, niewystarczających warunków technicz-
nych umożliwiających realizację usługi oraz, gdy 
wnioskodawca nie spełni warunków określonych 
w art. 6 ustawy. 

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, 
jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania 
zgody Zakładu, bądź zostało wykonane niezgodnie 
z wydanymi warunkami przyłączenia. 

§ 12 

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przy-
łącze kanalizacyjne w przypadkach i warunkach okre-
ślonych w art. 8 ustawy. 

§ 13 

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy 
na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie 
zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zanie-
chania świadczenia usług.  

§ 14 

Upoważnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo 
wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń 
każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadze-
nia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza 
głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach 
i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań 
i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urzą-
dzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia 
ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

R o z d z i a ł  IV 

Pawieranie umów 

§ 15 

1. Zakład zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopa-
trzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Od-
biorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona 
do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem 
o zawarcie umowy. 

2. Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na 
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalo-
wego i osobami korzystającymi z lokali w tym bu-
dynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszyst-
kie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy. 

3. Zakład ma prawo wypowiedzieć umowę właścicie-
lowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli 
w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki 
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności 
warunki uniemożliwiające ustalenie należności za 

dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla po-
szczególnych Odbiorców usług w tym budynku, 
w terminie określonym w Umowie. 

4. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Zakład uwzględnia postanowienia wynikające 
z rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4. 

§ 16 

Umowa, o której mowa w § 15 ust. 1, zawiera 
w szczególności postanowienia dotyczące: 
a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, 
b) sposobów i terminów ich świadczenia, 
c) praw i obowiązków ich świadczenia, 
d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodocią-

gowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
e) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa 

w art. 18 ustawy,  
f) okresu obowiązywania umowy, w tym warunków 

wypowiedzenia. 

§ 17 

1. Odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek 
o zawarcie umowy w terminie określonym w wa-
runkach przyłączenia, a w przypadku zmiany Od-
biorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych 
warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej 
wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po 
złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umo-
wy. 

2. Zakład, w terminie 14 dni od daty złożenia wnio-
sku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umo-
wy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku składania przez wła-
ściciela/zarządcę* budynku wielolokalowego wnio-
sku o zawarcie umów z osobami korzystającymi  
z lokali. 

§ 18 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-

niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia 
Zakładu od umowy. 

4. Zakład może odstąpić od umowy w przypadkach 
przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie 
od umowy następuje poprzez oświadczenie Zakła-
du.  

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Zakład środków technicznych uniemożliwiających 
dalsze korzystanie z usług. 

§ 19 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz 
nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególno-
ści do: 
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a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 
eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

d) informowania Zakładu o własnych ujęciach wody, 
w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowa-
dzanie ścieków, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 
w celach określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci oraz pisemnej umowy zawartej z Zakładem, 

f) zapewnienie niezawodnego działania posiadanych 
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Zakładowi terenu w celu usunięcia 
awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy. 

§ 20 

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozpo-
rządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie 
art. 11 ustawy. 

R o z d z i a ł  V 

Sposób rozliczeń 

§ 21 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez 
Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych 
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 
wody i odprowadzanych ścieków. 

§ 22 

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie 
odczytu wodomierza głównego.  

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami 
lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostar-
czanej wody ustala się na podstawie zainstalowa-
nych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy 
wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu 
głównym a sumą odczytów z wodomierzy w loka-
lach. 

§ 23 

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody 
określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia 
określonych, zgodnie z art. 27 ust. 3. Ustawy. 

§ 24 

W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne 
normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 
sześciu miesięcy przed awarią. 

§ 25 

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na pod-
stawie wskazań  urządzeń pomiarowych. 

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odpro-
wadzanych ścieków ustala się jako równą ilości do-
starczonej wody przez Zakład, z uwzględnieniem 
poboru wody z innych źródeł. 

§ 26 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość 
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel 
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 
zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki. 

§ 27 

1. Zakład określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbior-
ców usług w zależności od lokalnych warunków 
technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, 
a także postanowień określonych w odrębnych 
przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania 
terminu zapłaty. 

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń 
dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców 
usług lub obszaru. 

3. Datę, formę i sposób zapłaty Zakład wskazuje 
w fakturze. 

4. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymu-
je obowiązku uregulowania należności. 

§ 28 

W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stoso-
wać aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną 
uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie 
art. 24 ust. 8 Ustawy. 

§ 29 

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co 
najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. 

§ 30 

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody i odprowadzenie ścieków. 

§ 31 

Za wodę z wodociągu: 
1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 
2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe, 
3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych, 
Zakład obciąża Gminę na podstawie cen i stawek usta-
lonych w taryfie. 

R o z d z i a ł  VI 

Warunwi przyłączenia do sieci 

§ 32 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przyłączenie i określenie warun-
ków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przy-
łączeniat złożony przez osobę ubiegającą się 
o przyłączenie. 
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2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przyłączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
w szczególności zawierać: 
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączenia nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyj-

ne), 
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,  
e) dane wykonawcy, 
f) datę i podpis wnioskodawcy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyra-
zić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta 
z nieruchomości o nieregulowanym stanie praw-
nym. 

§ 33 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do 
sieci załącza: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego 
w stosunku do nieruchomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 34 

1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je 
wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia złożenia wniosku. 

2. Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich wy-
dania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody, 
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego 

oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilość odprowadzonych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przyłączenia. 
4. Zgodnie z art. 15 ust. 4 „ustawy” Zakład jest zo-

bowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby 
ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli są 
spełnione warunki przyłączenia określone w niniej-
szym regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwo-
ści wyświadczenia tej usługi. Warunkiem zobowią-
zania zakładu jest wystąpienie osoby do zakładu 
o wyświadczenie tej usługi. 

5. Zakład realizuje przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne do sieci wraz z urządzeniem pomiarowym od-
płatnie na koszt osoby ubiegającej się o przyłącze-
nie. 

§ 35 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do 
przyłączenia nieruchomości do sieci jest wcześniej-

sze uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicz-
nej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych 
prac oraz warunków i sposobów dokonywania 
przez Zakład kontroli robót. 

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest 
wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje 
Zakład. Zakład wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed 
przystąpieniem do wykonania usługi Zakład sporzą-
dza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej 
się o podłączenie wykaz planowanych kosztów.  

§ 36 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru technicznego według 
zasad określonych w warunkach przyłączenia. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierać co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, 

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego, 

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka, 

e) adres nieruchomości do której wykonano podłą-
czenie, 

f) podpisy członków komisji. 
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawi-

dłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie umowy. 

4. Zakład rozpoczyna dostawę wody lub odprowadza-
nie ścieków nie później niż w ciągu 7 dnia od pod-
pisania umowy lub w terminie uzgodnionym 
z Odbiorcą. 

§ 37 

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzo-
wej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji 
wodomierza głównego jak również urządzeń pomiaro-
wych odprowadzanych ścieków zapewnia, na własny 
koszt, osoba ubiegająca się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

§ 38 

1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowa-
dzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca od-
powiada za zapewnienie niezawodnego działania 
posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych 
lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządze-
niem pomiarowym włącznie. 

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są czę-
ścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzyma-
nie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji. 

§ 39 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem głównym. 

2. Dla przyłącza wodociągowego miejscem rozdziału 
sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia 
sieci wodociągowej z przyłączem.  

3. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
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cego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

4. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyłącze stanowiące własność Zakładu i instalacji 
wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, 
w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na te-
renie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowa-
dzającego ścieki – znajduje się za pierwszą stu-
dzienką licząc od strony budynku. 

5. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowią-
cego własność Odbiorcy usługi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłą-
czem. 

R o z d z i a ł  VII 

Obowiązwi odbiorców usług 

§ 40 

Odbiorca winien zapewniać niezawodne działanie wo-
domierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami lub skut-
kami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzyma-
nie studzienki, czy też pomieszczenia, w którym są 
zamontowane. Odbiorca powinien również zapewnić 
ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnio-
nych. 

§ 41 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Zakładu o wszelkich: 
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza główne-

go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 42 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Zakładu o zmianach własnościowych nieru-
chomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

§ 43 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 44 

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryj-
nych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od 
warunków umowy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obsługa i prawa odbiorcy usług 

§ 45 

Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie 
klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji doty-
czącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji 
taryfowych. 

§ 46 

1. W przypadku dostawy wody o jakości niezgodnej 
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Od-
biorca usług może złożyć pisemną reklamację 
w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się 
przerwa w świadczeniu usług, albo od dnia, w któ-
rym usługa została wykonana, lub miała być wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy. 

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz zaewidencjonowania. 

5. Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłu-
żej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wnie-
sienia. 

6. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie 
pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
a) nazwę Zakładu, 
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględnienia reklamacji, 
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
e) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-

jącego Zakład, z podaniem zajmowanego przez 
niego stanowiska. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji 
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zakład po-
wiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także 
o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszko-
dowania lub należności. 

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet 
przyszłych należności może nastąpić jedynie na 
wniosek Odbiorcy usługi. 

§ 47 

W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ In-
spekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody 
Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych 
w umowie. 

R o z d z i a ł  IX 

Warunwi dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe 

§ 48 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są Jed-
nostki Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej. 
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§ 49 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Zakładu dokonywany jest w miejscach 
uzgodnionych z Zakładem, a przede wszystkim z sieci 
hydrantów. 

§ 50 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są 
do powiadomienia Zakładu o ilości i miejscu poboru 
wody, nie później niż w terminie 2 dni. 

§ 51 

1. Zakład obciąża Gminę za wodę pobraną na cele 
przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każ-
de pobranie z sieci. 

R o z d z i a ł  X 

Postanowienia wońcowe 

§ 52 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
ustawy. 

§ 53 

Zakład zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie 
Odbiorcy niniejszego regulaminu usług w siedzibie 
Zakładu. 

§ 54 

Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzia-
nym do jego uchwalenia”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia  jej  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu worzystania z terenów rewreacyjnych 
i wypoczynwowych znajdujących sid na terenie gminy Borów 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe stanowiące wła-
sność Gminy Borów przeznaczone są do korzystania 
przez wszystkich mieszkańców. 

§ 2 

Ustala się regulamin korzystania z terenów rekreacyj-
nych i wypoczynkowych znajdujących się na terenie 
gminy Borów: 
1. Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe są ogólnodo-

stępne dla wszystkich mieszkańców we wszystkie 
dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 22.00. 

2. Każdy mieszkaniec ma obowiązek należytego ko-
rzystania z urządzeń rekreacyjnych według wska-
zań regulaminowych, określonych dla tych urzą-
dzeń przez jego producenta. 

3. Na terenie rekreacyjnym zabrania się: 
1) niszczenia elementów zabawowych, sportowych 

oraz wszelkich innych elementów małej architek-
tury, 

2) przybywania dzieci do lat 7 bez opieki doro-
słych, 

3) palenia ognisk lub korzystania z grila poza  miej-
scem wyznaczonym, 

4) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wy-
sypisk, 

5) spożywania napojów alkoholowych lub przeby-
wania w stanie nietrzeźwym, 

6) prowadzenia działalności handlowej i umieszcza-
nia reklam poza miejscem wyznaczonym, 

7) wprowadzania psów i kotów. 
4. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym 

zobowiązana jest stosować się do niniejszego regu-
laminu. 
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§ 3 

Regulamin, o którym mowa w § 2, będzie umieszczo-
ny na tablicach informacyjnych usytuowanych na te-
renach rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących 
się na terenie gminy Borów. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Borów. 
 

§ 5 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 TADEUSZ MASOŁA 

 
 
 

901 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  na  prace  wonserwatorswie, 
restauratorswie  i roboty  budowlane  przy zabytwu wpisanym do rejestru, 
sposobu  jej  rozliczania  i  wontroli  wywonania  zleconego  zadania  oraz 
postdpowania  z wnioswami  o udzielenie  dotacji  na prace wonserwatorswie, 

restauratorswie i roboty budowlane przy zabytwach 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Dz. U. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozli-
czania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz 
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy 
Męcinka. 

I. Pasady ogólne 

§ 2 

1. Dotacje z budżetu gminy mogą być udzielane oso-
bom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym po-
siadającym tytuł prawny do zabytku, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. 

2. Dotacje mogą być udzielane tylko wnioskodawcom, 
którzy wykażą się poniesieniem wkładu własnego 
na wykonanie prac objętych wnioskiem.  

3. Łączna kwota dotacji udzielonych jednemu wnio-
skodawcy z budżetu gminy oraz innych źródeł sek-
tora finansów publicznych, powiększona o wkład 
własny wnioskodawcy, nie może przekroczyć 
100% ogólnych kosztów prac objętych wnioskiem 
o przyznanie dotacji. 

4. Dotacje mogą być udzielane na prace, które, zosta-
ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 
być udzielona, 

5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie innych doku-
mentów potrzebnych do przeprowadzenia prac.  

§ 3 

Dotacje będą udzielane na roboty według kolejności: 
1) w pierwszej – na prace zabezpieczające konstrukcje 

obiektów budowlanych, w tym: 
a) remonty lub całkowite odtworzenie więźby da-

chowej, słupów konstrukcyjnych, podpór, stro-
pów  i ścian konstrukcyjnych, 

b) wymianę pokryć dachowych, rynien i rur spu-
stowych, 

c) naprawę pokryć dachowych, 
d) naprawę konstrukcji zabezpieczającej zabytek,  

2) w drugiej – na remonty elewacji, drzwi zewnętrz-
nych, okien i instalacji wewnętrznych, w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych albo ich całkowite odtworze-
nie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla te-
go zabytku kolorystyki, 

b) odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi 
zewnętrznych i okien, w tym ościeżnic i okien-
nic,  

c) remonty i naprawy instalacji wewnętrznej 
3) w trzeciej – na remonty i naprawy pomieszczeń 

wewnątrz, w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych, 
b) odnowienie, uzupełnienie lub wymiana posa-

dzek, schodów, 
c) malowanie pomieszczeń, 

4) w czwartej – na prace konserwatorskie zabytków 
ruchomych, – obiekty stanowiące wystrój we-
wnątrz lub elementy ich wyposażenia. 

5) w piątej – na prace restauratorskie zabytków ru-
chomych. 
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§ 4 

Wysokość maksymalnej dotacji na poszczególne robo-
ty jaka może być przyznana w roku budżetowym wy-
nosi: 
1) dla robót zabezpieczających w wysokości do 95% 

wartości robót – nie więcej jak 60% ogólnych 
środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 
ochronę zabytków w roku budżetowym, 

2) remonty elewacji, drzwi, okien i instalacji do 95% 
wartości remontu – nie więcej niż 50% ogólnych 
środków  finansowych  zabezpieczonych  w  bu-
dżecie gminy na ochronę zabytków w roku budże-
towym, 

3) remonty i naprawy pomieszczeń wewnątrz do 50% 
wartości remontów i napraw – nie więcej jak 40% 
ogólnych środków finansowych zabezpieczonych 
w budżecie gminy na ochronę zabytków w roku 
budżetowym, 

4) prace konserwatorskie zabytków ruchomych do 
40% wartości prac – nie więcej niż 25% ogólnych 
środków  finansowych  zabezpieczonych w budże-
cie gminy na ochronę zabytków w roku budżeto-
wym, 

5) prace restauratorskie zabytków ruchomych do 40% 
wartości prac – nie więcej niż 20% ogólnych środ-
ków finansowych zabezpieczonych w budżecie 
gminy na ochronę zabytków w roku budżetowym. 

II. Tryb postdpowania z wnioswiem 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie 
wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na 
który ma być udzielona dotacja. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik do uchwały.  

4. Wnioski składa się do sekretariatu Urzędu Gminy 
w terminie do 30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy.  

§ 6 

1. Wójt gminy, zwany dalej wójtem, rozpatruje wnio-
ski w terminie 30 dni od daty uchwalenia budżetu 
gminy.  

2. Wójt może powołać komisję do weryfikacji wnio-
sków. 

3. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. 
4. Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz pod-

miotów uprawnionych do otrzymania dotacji wójt 
ustali w zarządzeniu opublikowanym na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Męcinka oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od 
dnia, w którym upłynął termin do rozpatrzenia 
wniosków. 

5. Wójt w terminie, o którym mowa w ust. 4, powia-
domi pisemnie każdego z wnioskodawców o rozpo-
znaniu jego wniosku o udzielenie dotacji.  

§ 7 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 5, należy dołą-
czyć uwierzytelnione przez upoważnionego pra-
cownika Urzędu Gminy Męcinka, notariusza, adwo-
kata lub radcę prawnego kopie dokumentów: 

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,  
2) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowa-

dzenie prac, które mają być przedmiotem dota-
cji, jeżeli pozwolenie takie jest prawnie wyma-
gane, 

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (je-
żeli prace wymagają uzyskania takiego pozwole-
nia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzo-
ru budowlanego), 

5) kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem 
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich 
przeprowadzenia,  

6) deklarację wielkości środków własnych przezna-
czonych na wykonanie robót w roku budżeto-
wym i informację o wielkości środków przyzna-
nych przez inne podmioty publiczne. 

III. Umowa o udzielenie dotacji 

§ 8 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy 
zawartej przez wójta z wnioskodawcą, któremu zo-
stała przyznana dotacja. 

2. Umowa o udzieleniu dotacji na przeprowadzenie 
prac przy zabytku powinna zawierać: 
1) szczegółowy zakres prac, 
2) zakres planowanych prac finansowanych ze 

środków własnych wnioskodawcy, 
3) zakres planowanych prac finansowanych z do-

tacji, 
4) termin realizacji prac, 
5) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i wa-

runki jej płatności, 
6) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania 

dotacji, 
7) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dota-

cji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z prze-
znaczeniem, 

8) sposób zabezpieczenia dotacji przed niewłaści-
wym wykorzystaniem.  

§ 9 

Niepodpisanie umowy przez wnioskodawcę w terminie 
14 dni od chwili jej przedłożenia przez wójta traktowa-
ne jest jak rezygnacja z dotacji. 

IV. Rozliczenie dotacji 

§ 10 

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie 
określonym w umowie, nie później niż w ostatnim 
dniu roku budżetowego.  

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesio-
nych wydatków, w tym sfinansowanych udzieloną 
dotacją. Do zestawienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, wnioskodawca zobowiązany jest 
załączyć uwierzytelnione przez pracownika Urzędu 
Gminy Męcinka kopie:  
1) rachunków lub faktur, 
2) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych 

prac, sfinansowanych w roku budżetowym ze 
środków własnych i z dotacji,  
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3) protokołu odbioru przeprowadzonych prac przez 
osobę posiadającą uprawnienia do odbioru ro-
bót. 

V. Kontrola realizacji zadania 

§ 11 

1. Wójt ma prawo kontroli sposobu wydatkowania 
udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finanso-
wanego dotacją zadania. 

2. Prawo kontroli obejmuje: 
1) przedstawienie przez wnioskodawcę wszelkich 

informacji dotyczących działalności wniosko-
dawcy, w szczególności jego gospodarki finan-
sowej w zakresie objętym dotowaniem, na każ-
de żądanie wójta, 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wnio-
skodawcy,  

3) prawo wglądu w dokumentację związaną z go-
spodarką finansową, gospodarką środkami rze-
czowymi, dokumentację związaną z dyspono-
waniem środkami pieniężnymi. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
4. Wynik kontroli może stanowić podstawę do roz-

wiązania umowy o dotację, ze skutkiem natych-
miastowym i do żądania natychmiastowego zwrotu 
udzielonej kwoty dotacji. 

 

VI. Postanowienia przejściowe i wońcowe 

§ 12 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
w roku budżetowym na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  
określa uchwała budżetowa. 

2. Informację, o wysokości udzielonych dotacji z bu-
dżetu gminy oraz o sposobie ich wykorzystania 
wójt przedstawia w sprawozdaniu rocznym z wy-
konania budżetu gminy, w terminie do 30 kwietnia 
następnego roku. 

3. W roku budżetowym 2006 wnioskodawcy wystę-
pujący o dotacje, składają wnioski w terminie do 
30 kwietnia 2006 r.  

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 14 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
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Pałączniw do uchwały Rady 
Gminy Mdcinwa z dnia 24 lutego 
2006 r. (poz. 901) 
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902 

POROPUMIENIE 

zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. 

pomiędzy Powiatem Jeleniogórswim reprezentowanym przez: 
1. Pana Jacka Włodygę   – Starostę Jeleniogórskiego 
2. Pana Jana Politaja   – Wicestarostę Jeleniogórskiego  
przy kontrasygnacie  
Pani Grażyny Bojęć   – Skarbnika Powiatu 
zwanym dalej „Powierzającym” 
a Miastem Jelenia Góra reprezentowanym przez: 
Pana Józefa Kusiaka   – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
przy kontrasygnacie 
Pani Janiny Kurzawy   – Skarbnika Miasta 
zwanym dalej „Przyjmującym” 

w sprawie  powierzenia  Miastu  Jelenia  Góra  zadań  powiatowej  bibliotewi 
publicznej dla powiatu jeleniogórswiego 

 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm.) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 
§ 1 

Powierzający przekazuje do wykonania za pośrednic-
twem Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze 
następujące zadania na rzecz samorządowych bibliotek 
publicznych znajdujących się na terenie powiatu jele-
niogórskiego: 
• zapewnienie mieszkańcom gmin powiatu jelenio-

górskiego dostępu do literatury naukowej, popular-
nonaukowej i literatury pięknej, zbiorów regional-
nych, książki mówionej, prasy poprzez zakup ksią-
żek uzupełniający zbiory oraz prenumeratę uzupeł-
niającą zbiór gazet i czasopism, 

• kontynuacja gromadzenia i tworzenia Księgozbioru 
Wymiennego Grodzkiej Biblioteki jako uzupełnienie 
oferty czytelniczej bibliotek publicznych powiatu je-
leniogórskiego na rzecz dzieci i młodzieży, udostęp-
nianego bibliotekom samorządowym w postaci de-
pozytu, 

• dofinansowanie części kosztów utrzymania Wypo-
życzalni Naukowej, 

• koszty instruktażu, doradztwa i konsultacji w za-
kresie rozwiązywania problemów organizacyjnych 
i merytorycznych bibliotek publicznych powiatu je-
leniogórskiego, 

• koszty organizacji szkoleń oraz doskonalenia zawo-
dowego bibliotekarzy, 

• świadczenie usług informacyjnych oraz udzielanie 
pomocy bibliotekom samorządowym przy opraco-
wywaniu rocznych sprawozdań opisowych i staty-
stycznych z działalności bibliotecznej. 

§ 2 

1. Na realizację powyższego zadania Powierzający 
zaplanował w budżecie powiatu jeleniogórskiego 
na rok 2006 dotację celową w wysokości 
40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 
obejmującą wszystkie koszty związane z wykona-
niem ww. zadań. 

2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie 
z uchwałą nr XXXVI/233/05 Rady Powiatu Jelenio-
górskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie bu-
dżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006. 

3. jrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, zo-
staną przekazane przelewem w trzech ratach na 
konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze: Bank Mil-
lennium S.A. w Jeleniej Górze, nr 29 11602202 
0000 0000 60115547, w tym: 
• 20.000 zł – przelew 1 raty w terminie do 

30 kwietnia, 
• 10.000 zł – przelew 2 raty w terminie do 

31 sierpnia, 
• 10.000 zł – przelew 3 raty w terminie do 

31 października. 

§ 3 

Realizacja zadania powierzonego przez Bibliotekę na-
stępować powinna w trybie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

§ 4 

1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wyko-
rzystania dotacji celowej budżetu powiatu przyzna-
nej na realizację powierzonych zadań określonych 
w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 
15 stycznia 2007 r. 

2. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli 
wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego 
porozumienia środków finansowych. 

§ 5 

W przypadku niewykonania zadania Przyjmujący zo-
bowiązuje się zwrócić otrzymane środki finansowe na 
konto Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Bank 
Ochrony jrodowiska S.A. Oddział Operacyjny w Jele-
niej Górze, nr 90 1540 1199 2036 8064 8820 0001 
w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. 
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§ 6 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moż-
liwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego 
w czasie trwania porozumienia za zgodą stron. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być do-
konywane tylko w aneksie do porozumienia w for-
mie pisemnej. 

§ 7 

Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 
31 grudnia 2006 r. 

§ 8 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 9 

Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jedno-
brzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzy-
muje każda ze stron oraz Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki we Wrocławiu w celu opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 

 
 
 PREZYDENT MIASTA 

 JÓZEF KUSIAK 

 STAROSTA 

 JACEK WŁODYGA 

 
 
 SKARBNIK MIASTA 

 JANINA KURZAWA 

 
 
 WICESTAROSTA 

 JAN POLITAJ 
  

 
 SKARBNIK POWIATU 

 GRAŻYNA BOJĘĆ 
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SPRAWOPDANIE 
P PRAC KOMISJI BEPPIECPEŃSTWA I PORPĄDKU W MILICPU 

PA ROK 2005 
 
 

Zgodnie z art. 38b punkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu 
Milickiego sprawozdanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu powstała na podstawie ustawy o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm., art. 38a). 

Celem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i zadaniami określonymi w innych ustawach dot. porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2005 roku komisja pracowała w następującym składzie: 
1. Aleksander Magusiak – Starosta Milicki jako przewodniczący, 
2. Dwóch  radnych – delegowanych przez radę powiatu: 

– Bogdan Lew, 
– Cezary Sierpiński. 

3. Trzy  osoby powołane przez Starostę: 
– Maria Wójciak – przedstawiciel samorządu Gminy Cieszków, 
– Józef Witek – przedstawiciel samorządu Gminy Krośnice, 
– Artur Gajowy – przedstawiciel samorządu Gminy Milicz. 

4. Marek Nogała – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. 
5. Dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Miliczu: 

– Bogusław Paliga – Komendant Powiatowy Policji w Miliczu, 
– Mirosław Maciejak – Z -ca Komendanta Powiatowego Policji.  

6. Mirosław Misztela – Prokurator Rejonowy w Miliczu. 

W pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji wykonujących 
zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

W tym składzie komisja odbyła dwa spotkania, które miały miejsce w dniach 14 lutego 
i 19 grudnia ubiegłego roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. 
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Na posiedzeniach komisji omawiano sprawy bezpieczeństwa ludności oraz sposobów ograni-
czenia przestępczości kryminalnej w szczególności skierowanej przeciwko osobom i mieniu, 
zdarzeń drogowych, oraz zwiększenia wykrywalności sprawców zdarzeń. Dokonano także 
opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli, który został przygotowany na lata 2006–2010.  

Podejmowano problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkół wszystkich rodzajów. 
W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” w 2005 roku realizowane były przez KPP w Miliczu 
programy: 
– „Wagary”,  
– „Przemocy w szkole – NIE”, 
– „Policyjna Liga Piłki Koszykowej – Gram nie biorę”, 
– „Dyskotekom – TAK, narkotykom – NIE”,  
– „Bezpieczna droga do szkoły” – program ogólnopolski. 

Realizowany jest również program przeciwdziałania narkomanii wspólnie z pedagogami 
szkolnymi i kadrą nauczycielską. 

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu, w ramach prewencji kryminalnej, przeprowadziła 
szkolenie dla pedagogów szkolnych z całego powiatu, pod kątem przeciwdziałania demoralizacji, 
przestępczości nieletnich. Uczestnicy szkolenia otrzymali moduły postępowania w sytuacjach 
gdy zachodzi podejrzenie, że nieletni znajdują się pod  wpływem działania narkotyków, alkoholu 
lub są sprawcami przestępstw. 

W ramach programu „Bezpieczne drogi w powiecie” na bieżąco jest aktualizowana tzw. mapa 
zagrożeń opracowana w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu. 

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Miliczu współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Miliczu, 
organizując wspólnie zajęcia dla dzieci i dorosłych w cyklach miesięcznych, które dotyczą dzia-
łań profilaktycznych, np. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”, „Posiadanie psa – prawa 
i obowiązki” i inne. Pomaga w sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu obchodów Wielkiej 
Orkiestry jwiątecznej Pomocy, itp. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu: 
– podejmuje działania w zakresie interwencji i reagowania na zaistniałe zagrożenia, 
– rozpoznaje nowe oraz monitoruje istniejące zagrożenia zarówno dla ludzi jak i środowiska na-

turalnego, 
– sprawuje nadzór administracyjny poziomu ochrony przeciwpożarowej w obiektach użytecz-

ności publicznej już istniejących jak i nowo powstałych, 
– prowadzi działalność edukacyjno-prewencyjną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, coroczne 

razem z Gminnymi Zarządami oraz Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczej Straży Po-
żarnej organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, przy ul. Powstań-
ców Wlkp. 3 działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest ono wyposażone 
w podstawowy sprzęt łączności i teleinformatyczny. W ubiegłym roku zainstalowano dodatko-
we moduły dla cyfrowego rejestratora rozmów, który umożliwia obecnie obsługę wezwań z te-
lefonu alarmowego „112”.  
Ponadto w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń Centrum to będzie stanowiło miej-
sce pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Miliczu. 

Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzić należy, że zadania Komisji w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego są realizowane należycie. 
 
 

STAROSTA 

ALEKSANDER MAGUSIAK 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

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

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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