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1494 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU WOŁOWSKIEGO  

z dnia 4 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wołowskiego na rok 2WWł 

 Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) Zarząd 
Powiatu ucPwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nycP na terenie Powiatu Wołowskiego według załącz-
nika do niniejszej ucPwały.  

§ 2 

1. Przemienne dyżury w porze nocnej, święta i dni 
wolne od pracy pełnią apteki:  
1) na terenie Gminy Wołów 

a) Apteka Wołowska 
b) Apteka w Rynku 
c) Apteka Pod Wrzosem 
d) Apteka Rodzinna 
e) Apteka w Wołowie 

2) na terenie Gminy Brzeg Dolny 
a) Apteka Witaminka 
b) Apteka Panaceum 
c) Apteka Aralia 
d) Apteka w Rynku 

§ 3 

O terminacP planowanycP zamknięć lub planowanego 
ograniczenia czasu pracy aptek, w szczególności  
w związku z urlopami personelu oraz w przypadku 
konieczności nieplanowanego zamknięcia lub ograni-
czenia czasu pracy, w szczególności w związku ze 
spisem kontrolnym towaru, włamaniem, pożarem, 
zalaniem, nagłą cPorobą personelu lub podobnym zda-

rzeniem właściciel lub kierownik powiadamia o tym 
fakcie Starostę Powiatu. 

§ 4 

Wykonanie ucPwały powierza się Wicestaroście Wo-
łowskiemu. 

§ 5 

Traci moc ucPwała Zarządu Powiatu Wołowskiego  
nr 150/343/06 z dnia 17 stycznia 2006 r. 

§ 6 

UcPwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

UcPwała wcPodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 

PRZEWODNEWZDWI ZARZDDU 
 

JERZY WIĘCŁAWSKI 
 
 

WZŁONKOWEE ZARZDDU 
 

EUGENEUSZ OWHOWKE 
BRONESŁAWA JABŁOŃSKA 

GRZEGORZ ŁIWZKO 
BOŻENA GŁOWAWKA
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Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu 
Wołowskiego z dnia 4 kwietnia 2WWł r. 
(poz. 1494) 
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UCHWAŁA POWIATU JELENIOGCRSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania 
zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
            w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnycP i niektórycP innycP ak-
tów prawnycP (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606), Rada Powiatu ucPwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Elekroć w ucPwale jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) nauczycielacP – należy przez to rozumieć nauczy-

cieli zatrudnionycP w jednostkacP wymienionycP  
w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela, 

2) tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć – 
należy przez to rozumieć wymiar godzin, o którym 
mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 pkt 3 
ustawy – Karta Nauczyciela, 

3) szkołacP – należy przez to rozumieć szkoły, zespoły 
szkół, placówki oraz zespoły placówek będące jed-
nostkami organizacyjnymi Powiatu Jeleniogórskie-
go. 

 

§ 2 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkołacP, tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć prowadzonycP bezpośrednio  
z uczniami lub wycPowankami albo na icP rzecz lub 
icP rodzin, obniża się o liczbę godzin zajęć stano-
wiącycP różnicę między obowiązującym nauczycie-
la tygodniowym wymiarem zajęć a liczbą godzin 
określoną w ust. 2.  

2. Tygodniową liczbę godzin prowadzonycP bezpo-
średnio z uczniami lub wycPowankami albo na icP 
rzecz przez nauczycieli, którym powierzono stano-
wisko kierownicze w szkole, ustala się według 
norm: 

 
 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 
1. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół 

– do 4 oddziałów 
– 5–6 oddziałów 
– 7–9 oddziałów 
– 10–16 oddziałów 
– 17 i więcej oddziałów 

 
12 
9 
7 
5 
R 

2. Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół 7–12 
R. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 6 
4. Dyrektor placówki socjalizacyjnej 6 
5. Dyrektor domu wczasów dziecięcych 6 
6. Wicedyrektor domu wczasów dziecięcych 10 
7. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii 
4 

8. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii   

9 

9. Dyrektor zespołu szkolnych schronisk młodzieżowych  6 
10. Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki 10–15 

 
§ 3 

Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 2, przy-
znaje się nauczycielowi z dniem powierzenia stanowi-
ska kierowniczego, z  zastrzeżeniem § 7. 

§ 4 

1. Zarząd Powiatu może w uzasadnionycP przypad-
kacP zwolnić nauczyciela, któremu powierzono sta-

nowisko kierownicze, od obowiązku realizacji tygo-
dniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 2 
ust. 2. 

2. Zwolnienia z realizacji wymiaru godzin określonego 
w § 2 ust. 2 dokonuje się w uzasadnionycP przy-
padkacP powodującycP wzrost zadań nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze,  
w szczególności wynikającycP: 
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a) z prac dodatkowo zleconycP przez organ nadzo-
ru pedagogicznego lub organ prowadzący szko-
łę, 

b) ze względu na szczególne warunki pracy na-
uczyciela w szkole. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się 
na uzasadniony wniosek nauczyciela, na czas okre-
ślony, z tym że wniosek nauczycieli, o którycP 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 6,8 i 10, wymaga pozy-
tywnej opinii dyrektora szkoły. 

§ 5 

Zwolnienie, o którym mowa w § 4, nie może spowo-
dować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia 
innycP uprawnień nauczyciela. 

§ 6 

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze w szkole nie mogą mieć godzin ponadwymiaro-
wycP cPyba, że w szczególnie uzasadnionycP przy-
padkacP z godzin nauczanego przedmiotu lub rodzaju  
prowadzonycP zajęć wynika potrzeba przydzielenia 
liczby godzin zajęć ponad normy, o którycP mowa  
w § 2 ust. 2, ze względu na liczbę godzin prowadzo-
nego przedmiotu lub zajęć, określoną ramowym pla-
nem nauczania lub rodzajem prowadzonycP zajęć. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/43/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 6). 

§ 7 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2  odnosi się rów-
nież do nauczycieli zajmującycP stanowiska kierowni-

cze w zastępstwie nauczycieli,  którym powierzono te 
stanowiska z tym, że obniżenie wymiaru godzin przy-
sługuje im od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym powierzono stanowisko w za-
stępstwie. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/43/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 7). 

§ 8 

Traci moc ucPwała nr XL/264/2002 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przy-
znawania zwolnień od realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w jed-
nostkacP prowadzonycP przez Powiat Jeleniogórski 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 70,  
poz. 1350). 

§ 9 

Wykonanie ucPwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 10 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 2006 r. 
 
 
 

WEWEPRZEWODNEWZDWA RADI 
 

ZOFIA GRABIAS-BARANOWSKA
 
 
 
 
 
 
 
 

149ł 

UCHWAŁA RAD  POWIATU LWCWECKIEGO 

z dnia 29 marca 2006 r. 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, aunkcyjne-
go, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym 
          w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a i 8, art. 49 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycP warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami) Rada Powiatu 
Lwóweckiego ucPwala, co następuje: 
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R O Z D Z E A Ł   E 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Ustala się Regulamin określający wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradza-
nia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraź-
nycP zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innycP świadczeń wynikającycP ze stosunku 
pracy nauczycielom wszystkicP stopni awansu zawo-
dowego zatrudnionym w szkołacP i placówkacP 
oświatowycP Powiatu Lwóweckiego. 

§ 2 

Regulamin określa: 
1. Szczegółowe warunki przyznawania i ustalania wy-

sokości stawek dodatków do wynagrodzenia: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, 
5) dodatku za warunki pracy. 

2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nycP zastępstw. 

3. Warunki przyznawania i ustalania wysokości na-
gród i innycP świadczeń wynikającycP ze stosunku 
pracy. 

4. Warunki przyznawania i ustalania wysokości na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

§ 3 

1. Elekroć w dalszycP przepisacP jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o 

którym mowa w § 1, 
2) Karcie Nauczyciela (KN) – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118,  
poz. 1112 ze zm.), 

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie właściwego ministra edukacji narodowej, 
o którym mowa w podstawie prawnej, 

4) organie prowadzącym szkołę, placówkę oświa-
tową – rozumie się przez to Powiat Lwówecki, 

5) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub pla-
cówkę oświatową, opiekuńczo-wycPowawczą 
albo zespół szkół lub placówek oświatowycP 
oraz pozaszkolnej placówki oświatowej, dla któ-
rycP organem prowadzącym jest Powiat Lwó-
wecki, 

6) dyrektorze lub zastępcy dyrektora – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora 
jednostki, o której mowa w pkt 5, 

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

8) wynagrodzeniu bazowym – należy przez to ro-
zumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 
stażysty posiadającego tytuł zawodowy magi-
stra z przygotowaniem pedagogicznym określo-
nego w rozporządzeniu, o którym mowa w pod-
stawie prawnej. 

R O Z D Z E A Ł   EE 

DODATEK ZA W SŁUGĘ LAT 

§ 4 

1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
stosuje się zasady i normy wymienione w § 7 roz-
porządzenia oraz w art. 33 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela. 

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie 
wypłat wynagrodzenia i nie łączy się z zasiłkami  
z ubezpieczenia społecznego. 

4. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placówki, a dla dyrektora Starosta Lwó-
wecki. 

R O Z D Z E A Ł   EEE 

DODATEK MOT WAC JN  

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycie-
lom za osiągnięcia dydaktyczne, wycPowawcze, 
opiekuńcze i organizacyjne, wdrażanie innowacyj-
nycP metod w pracy pedagogicznej, zaangażowanie 
w realizację czynności i zajęć określonycP w art. 42 
ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, szczególnie efek-
tywną realizację zadań związanycP z powierzonym 
stanowiskiem oraz za efektywny udział w realizo-
waniu innycP zadań statutowycP szkoły. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku mo-
tywacyjnego jest spełnienie wymogów określonycP 
w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywa-
cyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia 
znacznej części następującycP kryteriów w zakre-
sie:  
A. Osiągnięć dydaktycznycP, wycPowawczycP  

i opiekuńczycP, takicP jak: 
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 

icP możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrycP osiągnięć dydaktyczno-
wycPowawczycP potwierdzonycP wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sacP, zawodacP, olimpiadacP itp., 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności me-
todycznycP w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznycP i wycPowawczycP we współpracy 
z nauczycielami metodykami, 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramacP ze-
społów przedmiotowycP lekcji otwartycP z 
zastosowaniem innowacji i różnorodności 
metodycznycP w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznycP i wycPowawczycP, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
cPowawczycP uczniów we współpracy z icP, 
rodzicami, opiekunami prawnymi, jak również 
pedagogiem szkolnym i poradnią psycPolo-
giczno-pedagogiczną, 

e) pełne rozpoznanie środowiska wycPo-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebującycP 
szczególnej opieki, współpraca z Policją i in-
stytucjami wspierającymi. 
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B. Jakości świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonycP obowiązków,  
b) podnoszenie umiejętności zawodowycP, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nycP pomieszczeń, pomocy dydaktycznycP 
lub innycP urządzeń szkolnycP, 

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

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

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
W. Zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o 

którycP mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnycP, 
b) udział w komisjacP przedmiotowycP i innycP, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskicP, przejawianie 
innycP form aktywności w ramacP We-
wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innycP zadań 
statutowycP szkoły. 

D. Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się 
poza wymienionymi powyżej, dodatkowe wa-
runki przyznawania dodatku motywacyjnego: 
a) osiąganie przez szkołę dobrycP i bardzo do-

brycP wyników pracy w zakresie realizacji 
zadań dydaktycznycP, prowadzonycP różno-
rodnycP form pracy wycPowawczej i opie-
kuńczej, np. prowadzenie edukacji kulturalnej, 
ekologicznej, prozdrowotnej, sportowej oraz 
w zakresie przygotowania uczniów do grona 
laureatów i finalistów konkursów, imprez 
sportowycP i olimpiad przedmiotowycP, 

b) efektywna współpraca ze środowiskiem lo-
kalnym i organizacjami pozarządowymi oraz 
współpraca ze statutowymi organami szkoły  
i związkami zawodowymi, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.EE.0911-1/242/06 z dnia 20 kwietnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2D lit. b 
we fragmencie: „i związkami zawodowymi”). 

c) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 
organizacyjnego, 

d) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznycP, opiekuńczycP i wycPowaw-
czycP, pozyskiwanie środków pozabudżeto-
wycP na wzbogacenie placówki w nowocze-
sne środki dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie 
wnętrz, 

e) dbałość o stan tecPniczny i estetykę obiek-
tów szkolnycP, systematyczną poprawę sta-
nu bazy ogólnej i dydaktycznej szkoły oraz 
warunków bPp, 

f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-

lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zacPęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

g) współdziałanie z organem prowadzącym  
w zakresie realizacji zadań edukacyjnycP i 
wycPowawczycP oraz realizacja wniosków  
i zaleceń organu prowadzącego, opracowanie 
i realizacja planu finansowego szkoły, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowycP, celowe 
i oszczędne wydatkowanie środków finan-
sowycP, 

P) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, zgodne  
z potrzebami szkoły prowadzenie polityki ka-
drowej, dbałość o stan tecPniczny i estetykę 
obiektów szkolnycP, racjonalne zarządzanie 
nierucPomością i majątkiem szkolnym, 

i) dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednicP relacji międzyludzkicP 
w stosunku do rodziców dzieci, współpra-
cowników, jak i podwładnycP. 

§ 6 

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli lub dyrektorów 
w zależności od osiąganycP wyników pracy ustala się 
w wysokości od 10w do 35w stawki wynagrodzenia 
bazowego. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres  
6 miesięcy. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynającycP pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego na-
stępuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrud-
nienia. 

3. Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzie-
ląc kwotę przez 30 dni i mnożąc przez liczbę dni 
przepracowanycP. 

4. Wypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się w 
przypadku wszczęcia w stosunku do nauczyciela 
postępowania dyscyplinarnego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-1/242/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 4). 

§ 8 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lowi przebywającym na urlopie dla poratowania 
zdrowia. Prawo do dodatku motywacyjnego wyga-
sa w momencie przejścia nauczyciela na urlop. Po-
nowne przyznanie dodatku motywacyjnego może 
nastąpić po upływie 6 miesięcy od powrotu na-
uczyciela z urlopu. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
trwania urlopu macierzyńskiego i wycPowawczego 
oraz w okresie przebywania w stanie nieczynnym. 

§ 9 

Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrek-
tor szkoły w ramacP przyznanego szkole planu wydat-
ków budżetowycP na wynagrodzenia, a dla dyrektora 
szkoły – Starosta Lwówecki. 
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 R O Z D Z E A Ł   EV 

DODATEK FUNKC JN  

§ 10 
1. Za podstawę naliczania dodatku funkcyjnego 

przyjmuje się wynagrodzenie bazowe. 

2. Wysokość poszczególnycP dodatków funkcyjnycP 
określa „Tabela dodatków funkcyjnycP”: 

 
 

 
 

TABELA DODATKÓW FUNKWIJNIWH 
 

Miesięcznie w %  
od wynagrodzenia bazowego Lp. Stanowisko 

od do 
1. dyrektor szkoły, zespołu szkół:   
a. liczącej do 15 oddziałów 50 70 
b. liczącej od 16 do 20 oddziałów 60 80 
c. liczącej powyżej 20 oddziałów 70 90 
2. dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego  70 90 
R. kierownik internatu specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego  
20 R5 

4. wychowawca klasy R 4 
5. dyrektor pozaszkolnej placówki oświatowej 20 40 
6. kierownik internatu, zastępca kierownika internatu, warsztatów 

szkolnych, kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierowni-
ka szkolenia praktycznego 

10 R0 

7. doradca metodyczny, nauczyciel konsultant 9 20 
8. opiekun stażu 4 

 
§ 11 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły, w granicacP stawek określonycP „Tabelą dodat-
ków funkcyjnycP”, ustala oraz przyznaje Starosta 
Lwówecki uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej 
strukturę organizacyjną, łączną liczbę oddziałów, 
ilość stanowisk kierowniczycP, złożoność zadań 
wynikającycP z zajmowanego stanowiska, wyniki i 
jakość świadczonej pracy szkoły, zaangażowanie w 
realizację zadań statutowycP jak  
i określonycP w planie budżetowym szkoły, współ-
pracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Powia-
tu Lwóweckiego oraz warunki lokalowe i środowi-
skowe, w jakicP szkoła funkcjonuje. 

2. Dodatek funkcyjny dla zastępcy dyrektora, osób 
zajmującycP inne stanowiska kierownicze oraz wy-
konującycP zadania, za które przysługuje dodatek 
funkcyjny, przyznaje dyrektor szkoły z zastrzeże-
niem ust. 3. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrek-
tora szkoły nie może przekroczyć 70w dodatku 
funkcyjnego dyrektora.  

§ 12 

Dodatek funkcyjny przysługuje także osobom, którym 
powierzono pełnienie obowiązków kierowniczycP  
w zastępstwie, jeżeli nieobecność w pracy osoby za-
stępowanej przekracza 3 miesiące. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-1/242/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-

ku 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. 

2. W razie zaprzestania wykonywania zajęć wynikają-
cycP z pełnienia funkcji wycPowawcy klasy, dorad-
cy metodycznego, nauczyciela konsultanta lub 
opiekuna stażu w ciągu miesiąca lub icP podjęcia w 
takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego 
okresu. W takim przypadku wysokość wynagro-
dzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wy-
nagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni ka-
lendarzowycP, przypadającycP w okresie przepra-
cowanym. 

3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub 
więcej dodatków funkcyjnycP, przysługuje dodatek 
wyższy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. W razie zbiegu tytułów do dwócP lub więcej dodat-
ków, o którycP mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, 
nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każ-
dego z tytułów. 

5. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu sprawowania 
funkcji opiekuna stażu przysługują za każdą osobę 
odbywającą staż i powierzoną nauczycielowi. 

6. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu sprawowania 
funkcji wycPowawcy klasy przysługują za każdą 
klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od 
wymiaru czasu pracy. 

7. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie urlopu 
dla poratowania zdrowia, w okresacP za które nie 
przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z in-
nycP powodów obowiązków, do którycP jest przy-
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pisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. 

R O Z D Z E A Ł   V 

W NAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

§ 14 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodze-
nie z tytułu: 
1) analizy i oceny pisemnycP prac uczniowskicP  

z języka polskiego w wysokości 30 złotycP mie-
sięcznie, 

2) organizowania i przygotowania przez nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy nie-
zbędnycP dla prawidłowej realizacji zadań pro-
dukcyjnycP lub zajęć praktycznycP w wysokości 
20 złotycP miesięcznie, 

3) kierowania i oceniania prac dyplomowycP  
z przygotowania zawodowego w szkołacP za-
wodowycP w wysokości do 15 złotycP za jedną 
pracę, 

4) sprawowania opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi 
do innycP miejscowości w ramacP „zielonycP 
szkół” w wysokości do 100 złotycP tygodniowo. 

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 przy-
sługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w 
obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania 
tycP zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obo-
wiązkowy wymiar w ramacP godzin ponadwymia-
rowycP podzielonycP w planie organizacyjnym 
szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku pro-
porcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela 
wymiaru godzin zajęć z języka polskiego. Do wy-
miaru godzin z języka polskiego wlicza się również 
godziny zajęć fakultatywnycP z tego przedmiotu. 

3. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje w pełnej wyso-
kości w przypadkacP, gdy nauczyciel zatrudniony 
jest na stanowisku lub realizuje zajęcia, z którymi 
związane jest to wynagrodzenie, w pełnym wymia-
rze zajęć. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze zajęć lub realizującym zajęcia, z którymi 
związane jest dodatkowe wynagrodzenie, w części 
obowiązkowego wymiaru zajęć – wynagrodzenie 
przysługuje w wysokości proporcjonalnej. Wyna-
grodzenie powyższe nie może przekroczyć 100w 
stawki określonej w ust. 1 pkt 2 bez względu na 
realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć. 

R O Z D Z E A Ł   VE 

DODATEK ZA WARUNKI PRAC  

§ 15 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnycP i uciążliwycP dla 
zdrowia warunkacP określonycP w § 8 i 9 rozpo-
rządzenia. 

2. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trud-
nycP warunkacP pracy wynosi: 
1) 5w wynagrodzenia bazowego za prowadzenie 

zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołacP rol-
niczycP, zajęć praktycznycP w terenie z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mecPanizacji, 

2) 5w wynagrodzenia bazowego za prowadzenie 
zajęć grupowycP i indywidualnycP związanycP  
z realizacją zadań diagnostycznycP, terapeu-
tycznycP, doradczycP i profilaktycznycP  
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z za-
burzeniami zacPowania, zagrożonymi niedosto-
sowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z icP 
rodzicami lub opiekunami w poradniacP psycPo-
logiczno-pedagogicznycP, 

3) 15w wynagrodzenia bazowego za prowadzenie: 
a) nauczania indywidualnego dzieci zakwalifi-

kowanycP do kształcenia specjalnego, 
b) zajęć dydaktycznycP i wycPowawczycP  

w szkołacP lub oddziałacP specjalnycP, 
c) zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołacP 

specjalnycP, 
d) zajęć dydaktycznycP w szkołacP przysposa-

biającycP do pracy, 
e) zajęć rewalidacyjno-wycPowawczycP  

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stop-
niu głębokim, 

f) zajęć wycPowawczycP z wycPowankami in-
ternatów w specjalnycP ośrodkacP szkolno- 
-wycPowawczycP. 

3. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w uciążli-
wycP warunkacP pracy, o którycP mowa w § 9 
rozporządzenia, wynosi 17w wynagrodzenia bazo-
wego. 

§ 16 

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

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w takicP warunkacP cały 
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, realizuje w tycP warunkacP obowiązu-
jący go wymiar zajęć. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w odpo-
wiedniej części proporcjonalnie do wymiaru zatrud-
nienia w tycP warunkacP. 

§ 17 

Z tytułu pracy w warunkacP trudnycP i uciążliwycP 
przysługuje jeden dodatek za warunki pracy, wyższy. 

§ 18 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w takicP warunkacP, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pracy  
w tycP warunkacP. 

R O Z D Z E A Ł   VEE 

W NAGRODZENIE ZA GODZIN  
PONADW MIAROWE I GODZIN  DORAŹN CH 

ZASTĘPSTW 

§ 19 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługują za godziny faktycznie zrealizowane z za-
strzeżeniem ust. 4. 
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez 
miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycz-
nycP, wycPowawczycP lub opiekuńczycP realizo-
wanycP w ramacP godzin ponadwymiarowycP na-
uczyciela, np.: 
płaca zasadnicza : (4,16x18)  = stawka 1 godziny 
płaca zasadnicza : (4,16x20) = stawka 1 godziny 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w którycP nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianycP w organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w 
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniacP, 
w którycP nauczyciel nie mógł icP zrealizować,  
w związku z przyczynami, o którycP mowa  
w ust. 5, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

5. Godzinami ponadwymiarowymi przypadającymi w 
dniacP, w którycP nauczyciel nie mógł icP zrealizo-
wać z przyczyn leżącycP po stronie pracodawcy lub 
przyczyn losowycP, są w szczególności: 
1) zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
2) wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy, 
3) rekolekcje, 
4) udział nauczyciela w konferencji metodycznej, 

szkoleniacP BHP, 
5) cPoroba dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwająca nie dłużej niż tydzień. 
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe w tygodniacP, w którycP przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniacP, w którycP zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowycP przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, po-
mniejszony 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. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-1/242/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 19 ust. 1, 3, 4, 5 i 6). 

R O Z D Z E A Ł   VEEE 

NAGROD  I INNE ŚWIADCZENIA W NIKAJĄCE ZE 
STOSUNKU PRAC  

§ 20 

1. Środki na nagrody w ramacP specjalnego funduszu 
nagród nauczycieli w wysokości 1w planowanycP 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finanso-
wym z tym, że: 
1) 80w kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
2) 20w kwoty pozostawia do dyspozycji Starosty 

Lwóweckiego. 
§ 21 

1. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończe-
nia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej oraz w innym czasie w szczególnie uzasad-
nionycP przypadkacP za zgodą organu prowadzące-
go. 

2. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, 
a jego kopię umieszcza w teczce akt osobowycP. 

§ 22 

Wysokość nagród dla dyrektorów oraz nauczycieli 
ustala się do 150w wynagrodzenia bazowego.  

§ 23 

1. Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły oraz 
Starosty Lwóweckiego: 
1) nagroda może być przyznana dyrektorom szkół 

lub nauczycielom po przepracowaniu w szkole 
co najmniej roku, 

2) podstawą do przyznania nagrody jest złożenie 
stosownego wniosku, który stanowi załącznik  
nr 1 do ucPwały, 

3) z wnioskami o przyznanie nagród dla nauczycieli 
mogą wystąpić dyrektorzy szkół po zaopiniowa-
niu wniosku przez radę pedagogiczną, 

4) z wnioskami o przyznanie nagrody dla dyrektora 
szkoły mogą wystąpić:  
a) Zarząd Powiatu Lwóweckiego, 
b) Komisje Rady Powiatu Lwóweckiego, 
c) Naczelnik Wydziału Enfrastruktury Społecznej, 

5) z uzasadnioną inicjatywą o przyznanie nagrody 
dla dyrektora szkoły mogą występować: 
a) radni Powiatu Lwóweckiego, 
b) zakładowe organizacje związków zawodo-

wycP zrzeszające nauczycieli. 
2. Nagrody dyrektora szkoły oraz Starosty Lwówec-

kiego przyznawane są w szczególności za: 
1) szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydak-

tyczno-wycPowawczej oraz pracy opiekuńczo- 
-wycPowawczej, w tym przede wszystkim: 
a) osiąganie dobrycP wyników w nauczaniu po-

twierdzonycP w sprawdzianacP i egzaminacP 
uczniów, potwierdzonycP wynikami nadzoru 
pedagogicznego lub oceną jej uczestników 
oraz zakwalifikowaniem się uczniów do 
udziału w zawodacP, olimpiadacP przedmio-
towycP, konkursacP, przeglądacP i festiwa-
lacP co najmniej na szczeblu okręgowym (re-
jonowym), 

b) podejmowanie działań innowacyjnycP w za-
kresie wdrażania nowatorskicP metod na-
uczania i wycPowania, opracowywania au-
torskicP programów i publikacji, 

c) przygotowywanie i wzorowe organizowanie 
uroczystości szkolnycP lub środowiskowycP, 

d) rozwijanie indywidualnycP cecP uczniów  
i wspomaganie icP wszecPstronnego rozwo-
ju, 

e) osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi 
lub uczniami mającymi trudności w nauce, 

f) dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  
z uczniami, 

g) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będą-
cym w trudnej sytuacji materialnej lub życio-
wej, 

P) podejmowanie działań mającycP na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
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i) organizowanie współpracy szkoły z rodzica-
mi, jednostkami wspomagającymi działalność 
statutową szkoły takicP jak służba zdrowia, 
Policja oraz inne organizacje i stowarzysze-
nia, 

2) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działa-
niacP oświatowycP na terenie Powiatu Lwó-
weckiego, organizowanie imprez kulturalnycP, 
sportowycP, rekreacyjnycP i wypoczynkowycP 
dla uczniów, 

3) działania innowacyjne wyróżniające szkołę spo-
śród innycP. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Lwówec-
kiego należy składać: 
1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do dnia  

15 września każdego roku, 
2) z okazji zakończenia roku szkolnego do dnia  

31 maja każdego roku. 

R O Z D Z E A Ł   EX 

NAUCZ CIELSKI DODATEK MIESZKANIOW  

§ 24 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionemu w wy-
miarze nie niższym niż połowa obowiązkowego 
wymiaru godzin, przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wyso-
kości uzależnionej od liczby członków rodziny wy-
płacany co miesiąc w wysokości: 
1) 35 złotycP dla 1 osoby, 
2) 40 złotycP dla 2 osób, 
3) 45 złotycP dla 3 osób, 
4) 50 złotycP dla 4 i więcej osób. 

2. Do członków rodziny, o którycP mowa w ust. 1, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkującycP: współmałżonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostającycP na jego wyłącznym utrzymaniu. 

§ 25 

1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresacP: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego 

w trakcie trwania zatrudnienia, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowejs w przypadku jednak gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa o 
pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wycPowawczego przewi-
dzianego w odrębnycP przepisacP, 

5) urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 26 

1. Dodatek przyznaje się w oparciu o oświadczenie 
nauczyciela o liczbie członków jego rodziny. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,  
a dyrektorowi szkoły Starosta Lwówecki. 

§ 27 

Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek, 
o którym mowa w § 25, w granicacP posiadanycP 
własnycP środków w budżecie powiatu. 

§ 28 

Dodatek nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczy-
ciela, a zatem skutki finansowe jego wypłacania nie 
wcPodzą w skład przeciętnego wynagrodzenia na-
uczyciela. 

R O Z D Z E A Ł   X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli przyjmuje się w oparciu o aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu w sprawie wynagradzania na-
uczycieli. 

2. Jeśli średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszcze-
gólnycP stopniacP awansu zawodowego nie osiąga-
ją w danym roku poziomu określonego w art. 30 
ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela, należy zwięk-
szyć wynagrodzenie o taki procent, by uzyskać 
ustawowy poziom z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zwiększenia wysokości wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli stażystów posiadają-
cycP tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym, podstawą do naliczenia dodatków 
do wynagrodzenia nauczycieli jest stawka określo-
na w rozporządzeniu. 

§ 30 

Wykonanie ucPwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lwóweckiego. 

§ 31 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNEWZDWI RADI 
 

PIOTR STYPUŁKOWSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 marca 
2WWł r. (poz. 149ł) 

 
 

WNIOSEK 
O PRZ ZNANIE NAGROD  STAROST  LWCWECKIEGO 

 
 
 
 
1. ........................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko typowanego do nagrody) 
 
 
2. ........................................................................................................................................................ 

(data zatrudnienia, nazwa szkoły, placówki) 
 
 
3. ........................................................................................................................................................ 

(staż pracy) 
 
 
4. ........................................................................................................................................................ 

(wykształcenie) 
 
 
5. ........................................................................................................................................................ 

(stanowisko) 
 
 
6. ........................................................................................................................................................ 

(organ występujący o przyznanie nagrody) 
 
 
7. ........................................................................................................................................................ 

(nagrody przyznane w ciągu ostatnicP 3 lat, informacja o wnioskowaniu o inne nagrody w aktualnym roku 
szkolnym) 

 
 
8. Uzasadnienie: 
 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
 
9. Opinia upoważnionycP organów: 
 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

...........................                   ........................................ 
         (data)                                 (podpis)  
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UCHWAŁA RAD  POWIATU W LUBINIE 

z dnia 30 marca 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania  
i wynajmowania majątku trwałego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładacP opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, 
poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, 
poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, 
poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, 
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. 
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 
111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 
128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 
124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, 
poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 237, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu 
w Lubinie ucPwala, co następuje: 
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§ 1 

W ucPwale nr XLEEE/288/2005 Rady Powiatu w Lubinie 
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad zbywa-
nia, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałe-
go SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1. w § 4 ust. 1 ucPwały po wyrazacP „majątek ru-

cPomy” dodaje się wyrazy „stanowiący środek 
trwały”. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

 
PRZEWODNEWZDWI RADI 

 
MIROSŁAW PAWLAK
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UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulicy Łużyckiej w zakresie jednostki bilansowej 
                                           2TDL1/2(Z1/2) 

 Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z ucPwałą nr XXVE/117/04 Rady 
Miejskiej WPojnowa z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ucPwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. UcPwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu ulicy Łużyckiej  
w zakresie jednostki bilansowej 2TDL1/2(Z1/2). 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

3. Załącznikami do ucPwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia wniesionycP uwag do projektu planu, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanycP w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury tecPnicznej, które należą do zadań 
własnycP gminy oraz zasadacP icP finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansacP publicz-
nycP. 

§ 2 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadacP zagospodarowania, 
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyzna-

czonycP liniami rozgraniczającymi, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) istniejąca sieć wodociągowa, 
6) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, 
7) istniejąca sieć telekomunikacyjna. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są oznaczeniami informacyjnymi: 
1) włączenie komunikacyjne do dróg, 
2) istniejąca stacja transformatorowa poza grani-

cami opracowania planu. 

§ 3 

Elekroć w ucPwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulicy Łużyckiej w zakresie jednostki bilansowej 
2TDL1/2(Z1/2)s 

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymis 

3) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzcPni ogólnej 
rzutu przyziemia obiektów stałycP do powierzcPni 
odpowiadającycP im działek lub terenóws 

4) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez 
to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek sumy 
powierzcPni całkowitej zabudowy wszystkicP kon-
dygnacji nadziemnycP obiektów stałycP do po-
wierzcPni odpowiadającycP im działek lub terenóws 
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5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię określoną w ustaleniacP planu odle-
głością od linii rozgraniczającej ulicy, na której nale-
ży usytuować podstawową bryłę budynkus 

6) wysokości budynku - należy przez to rozumieć pa-
rametr określony poprzez odległość liczoną od po-
ziomu terenu przy wejściu głównym do kalenicy lub 
w przypadku dacPów płaskicP do górnej krawędzi 
ściany frontowejs 

7) kanalizacji sanitarnej – należy przez to rozumieć 
kanalizację ścieków komunalnycP lub bytowycP. 

§ 4 

W treści ucPwały określono: 
1. ustalenia ogólne wspólne dla wyznaczonycP liniami 

rozgraniczającymi terenów o różnym przeznaczeniu 
i różnycP zasadacP zagospodarowania obejmujące: 
1) w rozdziale 2 – Zasady ocProny i kształtowania 

ładu przestrzennegos 
2) w rozdziale 3 – Zasady ocProny środowiska i 

przyrodys 
3) w rozdziale 4 – Zasady ocProny dziedzictwa kul-

turowegos 
4) w rozdziale 5 – Wymagania wynikające z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznejs 
5) w rozdziale 6 – Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecPnicznejs 

2. ustalenia dla wyznaczonycP liniami rozgraniczają-
cymi terenów o różnym przeznaczeniu i różnycP 
zasadacP zagospodarowania. 

§ 5 

1. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnycP zasadacP 
zagospodarowania wydzielają na rysunkacP planu 
linie rozgraniczające. 

2. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nycP zasadacP zagospodarowania opisane są sym-
bolami literowymi i cyfrowymi. 

R o z d z i a ł   2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6 

1. W zagospodarowaniu terenów ustala się następują-
ce ogólne warunki i zasady kształtowania układów 
zabudowy i icP rozplanowania: 
1) zacPować zwartość i czytelność w formowaniu 

zespołów budowlanycP, zarówno w krajobrazie 
jak i w rozplanowaniu – w planie sytuacyjnym, 

2) zapewnić integrację istniejącej i nowej zabudo-
wy. 

2. Dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy 
działki lub przy linii rozgraniczającej terenu przy za-
cPowaniu wymogów przepisów odrębnycP. 

§ 7 

Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania 
dacPów i icP geometrii: 
1) dopuszcza się dacPy płaskie, 
2) przy dacPacP spadzistycP obowiązują jednakowe 

spadki połaci dacPu oraz symetryczny układ połaci 
dacPu nad poszczególnymi częściami budynku. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady ochrony środowiska i przyrody. 

§ 8 

1. OcPronie podlegają wody podziemne poprzez icP 
zacPowanie oraz wykorzystywanie w sposób nie-
powodujący icP degradacji, jak też na odnawianiu 
icP składników, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Nowe zespoły zieleni należy kształtować z zacPo-
waniem następującycP warunków: 
1) zieleń kształtować obrzeżnie, wzdłuż terenów 

wyznaczonycP liniami rozgraniczającymi lub 
wzdłuż ciągów komunikacyjnycP, z uwzględnie-
niem wglądów widokowycP oraz warunków 
bezpieczeństwa dla dróg i sieci infrastruktury 
tecPnicznej, 

2) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w różnycP poracP roku, 

3. Ustala się minimalną odległość od fundamentów 
budynku: 
1) 3,0 m dla drzew, 
2) 1,0 m dla krzewów. 

4. Ustala się minimalną odległość 20,0 m od torów 
kolejowycP dla nasadzeń drzew. 

§ 9 

1. Dla obiektów komunikacji i parkingów ustala się 
wymóg podczyszczania wód deszczowycP z sub-
stancji ropopocPodnycP i innycP szkodliwycP przed 
icP odprowadzeniem do odbiornika oraz zabezpie-
czenie środowiska gruntowo-wodnego przed infil-
tracją zanieczyszczeń. 

2. Ustala się zagospodarowanie odpadów przemysło-
wycP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 10 

1. Ustala się ograniczenie ewentualnycP uciążliwości 
wywołanycP przez obiekty oraz urządzenia infra-
struktury tecPnicznej do granic działki obiektu bę-
dącego źródłem uciążliwości. Poziomy dopuszczal-
nycP parametrów stanu środowiska w zakresie Pa-
łasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia 
powietrza i wody określają przepisy w zakresie 
ocProny środowiska. 

2. W przypadku stwierdzenia występowania uciążli-
wego oddziaływania projektowanycP obiektów oraz 
urządzeń infrastruktury tecPnicznej na środowisko  
i braku możliwości icP wyeliminowania, mimo za-
stosowania rozwiązań tecPnicznycP i tecPnologicz-
nycP, należy ustanowić obszar ograniczonego użyt-
kowania – zgodnie i w trybie przepisów odrębnycP. 

3. Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogącycP 
znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają-
cycP sporządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko wymienionycP w § 2 pkt1 rozporządzenia 
RM z dnia 9 listopada 2004 r. 

R o z d z i a ł   4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 11 

1. Obszar objęty planem znajduje się w strefie OW 
obserwacji arcPeologicznej dla miasta WPojnowa. 
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2. W strefie OW obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
1) na wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy 

uzyskać opinię właściwycP służb konserwator-
skicP co do konieczności prowadzenia prac 
ziemnycP za zezwoleniem konserwatorskim, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
uzyskać od właściwycP służb konserwatorskicP 
pozwolenie na prace arcPeologiczne w zakresie 
określonym w opinii wymienionej w pkt 1. 

3) w przypadku wystąpienia zabytków lub obiek-
tów arcPeologicznycP wymagane jest podjęcie 
ratowniczycP badań arcPeologicznycP i wykopa-
liskowycP po uzyskaniu zezwolenia właściwycP 
służb konserwatorskicP. 

R o z d z i a ł   5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznej 

§ 12 

Tereny otoczenia drogi publicznej do określonej w pla-
nie nieprzekraczalnej linii zabudowy stanowi otulinę 
przestrzeni publicznej. 

§ 13 

1. Na obszarze otuliny przestrzeni publicznej zakazuje 
się umieszczenie wolno stojącycP plansz reklamo-
wycP, informacyjnycP i obiektów małej arcPitektury 
z wyjątkiem wolno stojącycP plansz informacyjnycP 
dotyczącycP przedmiotu działalności na danej dział-
ce. 

2. Lokalizacja obiektów, o którycP mowa w ust. 1 na 
obszarze przestrzeni publicznej, wymaga każdora-
zowej zgody Burmistrza Miasta i uzgodnienia za-
rządcy dróg. 

§ 14 

Ogrodzenia lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczającycP 
z drogą należy kształtować z uwzględnieniem następu-
jącycP warunków: 
1) odcinki wyodrębniającycP się ciągów winny posia-

dać jednakową wysokość oraz wspólne rozwiązanie 
materiałowe i formalne, 

2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnycP. 

R o z d z i a ł   6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i inarastruktury technicznej 

§ 15 

1. Układ komunikacji drogowej tworzą ulice we-
wnętrzne. 

2. Wydzielenie dróg wewnętrznycP dla obsługi terenu 
1P winno uwzględniać warunki wynikające z obo-
wiązującycP przepisów odrębnycP oraz parametry 
określone w niniejszej ucPwale. 

3. Minimalna szerokość jezdni winna wynosić 5,0 m. 

§ 16 

Drogi wewnętrzne, place składowe oraz parkingi win-
ny być utwardzone. 

§ 17 

1. Plan przewiduje włączenie terenu 1P do drogi za 
pośrednictwem maksymalnie 2 wjazdów. 

2. Lokalizację wjazdów należy uzgodnić z zarządcą 
drogi. 

§ 18 

1. W granicacP działek budowlanycP, należy zapewnić 
odpowiednią do potrzeb i przepisów odrębnycP 
liczbę miejsc postojowycP. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowycP na działkacP 
budowlanycP należy ustalić w oparciu o następują-
ce wskaźniki: 
1) na terenacP przemysłowycP – 1m.p./10 pra-

cowników, 
2) na terenacP usług: 

– kluby, biblioteki, domy kultury – 1m.p./10 
miejsc, 

– biura, urzędy – 1m.p./50 m2 p.u., 
– obiekty sportowo-rekreacyjne, sale widowi-

skowe – 1m.p./10 użytkowników, 
– przycPodnie zdrowia – 1m.p./100 m2 p.u., 
– restauracje, kawiarnie – 1m.p./5 miejsc kon-

sumpcyjnycP, 
– obiekty Pandlowe – 1m.p./50 m2 p.u. 

§ 19 

1. Na terenie 1P wyklucza się działalność związaną  
z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, 
wybucPowymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi 
potencjalne zagrożenie dla rucPu kolejowego. 

2. Place składowe, dojazdy manewrowe oraz parkingi 
bezpośrednio przyległe do od obszaru kolejowego 
winny być utwardzone, ze spadkiem w kierunku 
przeciwnym od terenu kolei. 

§ 20 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopa-
trzenia w energię elektryczną: 
1) dostawa energii elektrycznej z sieci i urządzeń 

przedsiębiorstw energetycznycP zgodnie z aktu-
alnie obowiązującymi przepisami, 

2) budowa nowycP stacji transformatorowycP 
20/0,4kV, 

3) budowa nowycP linii niskiego napięcia dla od-
biorców. 

2. Dopuszcza się dostawę energii elektrycznej z indy-
widualnycP i niekonwencjonalnycP źródeł. 

§ 21 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopa-
trzenia w wodę: 
1) dostawę wody poprzez istniejący zbiorowy sys-

tem zaopatrzenia w wodę, 
2) dostawa wody na warunkacP określonycP przez 

zarządców sieci. 
2. Zakłada się modernizację istniejącycP urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przebudowę 
i rozbudowę sieci zapewniającycP obsługę istnieją-
cej i projektowanej zabudowy. 

§ 22 

Ustala się następujące zasady w zakresie odprowa-
dzenia ścieków sanitarnycP: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnycP poprzez zbio-

rowy system odprowadzenia ścieków funkcjonują-
cy w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyj-
ne: 
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a) sieci kanalizacyjne, 
b) przepompownie ścieków, 
c) urządzenia do podczyszczania ścieków, 

2) odbiór ścieków sanitarnycP na warunkacP określo-
nycP przez zarządców sieci, 

3) zakaz stosowania indywidualnycP rozwiązań od-
prowadzenia ścieków. 

§ 23 

Ustala się następujące zasady w zakresie odprowa-
dzenia wód deszczowycP: 
1) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowycP  

z dacPów budynków bezpośrednio do gruntu, 
2) odprowadzanie wód deszczowycP z ciągów komu-

nikacyjnycP, placów i parkingów po uprzednim 
oczyszczeniu icP zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

§ 24 

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usu-
wania i utylizacji odpadów: 
1) zakaz trwałego magazynowania i utylizacji odpa-

dów komunalnycP i przemysłowycP, w tym odpa-
dów niebezpiecznycP, 

2) dopuszczenie magazynowania oraz odzysku odpa-
dów, stosownie do przepisów ustawy o odpadacP, 

3) określanie lokalizacji miejsc magazynowania oraz 
odzysku odpadów (komunalnycP i przemysłowycP) 
w oparciu o przepisy odrębne, 

4) w miejscacP magazynowania odpadków uwzględ-
nianie możliwość icP segregacji, 

5) wywóz odpadów komunalnycP z miejsc czasowego 
składowania do zakładu utylizacji odpadów komu-
nalnycP. 

§ 25 

Ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o indywi-
dualne, grupowe lub z dala czynne instalacje grzewcze 
przy spełnieniu wymogów sanitarnycP, ocProny śro-
dowiska oraz ocProny interesu osób trzecicP. 

§ 26 

1. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i 
rucPomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnycP. 

2. Urządzenia radiokomunikacyjne, wymagające masz-
tów, możliwe do realizacji wyłącznie przy spełnieniu 
następującycP warunków: 
1) maksymalna wysokość masztu – 30,0m, 
2) forma arcPitektoniczna masztu – słupowa,  

z wyodrębnioną arcPitektonicznie częścią z na-
dajnikami, 

3) lokalizowane urządzenia nie będą zaliczone do 
przedsięwzięć mogącycP znacząco oddziaływać 
na środowisko – wymienionycP w § 2 rozporzą-
dzenia RM z dnia 9 listopada 2004 r. 

§ 27 

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia 
w gaz: 
1. dostawa gazu do celów gospodarczycP i grzew-

czycP w oparciu o obowiązujące przepisy, 
2. budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej obiek-

tów z uwzględnieniem przedsięwzięć obejmującycP: 
1) sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia, 

2) stację redukcyjno-pomiarową. 

R o z d z i a ł   7 

Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami  
rozgraniczającymi 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P ustala się 
użytkowanie podstawowe – tereny obiektów pro-
dukcyjnycP, baz, składów i magazynów. 

2. Dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy usługowej, 
2) tereny zieleni urządzonej, 
3) drogi wewnętrzne, 
4) tereny urządzeń infrastruktury tecPnicznej. 

3. Parametry kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi –  

6,0 m, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy ob-

szaru kolejowego 10,0 m, od skrajnycP torów – 
20,0 m, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,40, 
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

działki – 0,80, 
5) minimalny wskaźnik powierzcPni biologicznie 

czynnej działki – 0,25, 
6) maksymalna wysokość budynku – 15,0 m, 
7) dopuszcza się przewyższenia do 25,0 m wynika-

jące z tecPnologii produkcji, 
8) szerokość elewacji frontowej w linii zabudowy 

(minimalna / maksymalna) – 9,0 m/42,0 m. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nierucPomości: 
1) teren nie stanowi obszaru scalania i podziału nie-

rucPomości, o którym mowa w przepisacP od-
rębnycP, 

2) pod urządzenia infrastruktury dopuszcza się wy-
dzielenie działek o wielkościacP i na warunkacP 
wynikającycP z przepisów odrębnycP. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikające z: 
1) zasad ocProny i kształtowania ładu przestrzen-

nego określono w rozdziale 2, 
2) zasad ocProny środowiska i przyrody określono 

w rozdziale 3, 
3) zasad ocProny dziedzictwa kulturowego okre-

ślono w rozdziale 4, 
4) potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

określono w rozdziale 5, 
5) zasad obsługi terenów i kształtowania komuni-

kacji określono w rozdziale 6, 
6) zasad obsługi terenów w oparciu o zbiorcze sys-

temy sieci infrastruktury tecPnicznej określono 
w rozdziale 6. 

R o z d z i a ł   8  

Przepisy końcowe 

§ 29 

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty,  
o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się w wysokości 30w, 
dla właścicieli innycP niż Gmina Miejska WPojnów. 
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2. Dla nierucPomości będącycP własnością Gminy 
Miejskiej WPojnów powyższą stawkę procentową 
ustala się w wysokości 0w. 

§ 30 

Sprawy nieuregulowane niniejszą ucPwałą, a dotyczą-
ce ładu przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z zacPowania walorów 
przyrodniczycP i urbanistycznycP, ocProny krajobrazu 
oraz kształtowania ładu przestrzennego na obszarze 
objętym planem. 

§ 31 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 32 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
TADEUSZ BOBYK

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 88 –  8164  – Poz. 1498 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 25 stycznia 2WWł r. 
(poz. 1498) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 25 stycznia 2WWł r. 
(poz. 1498) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska WPojnowa rozstrzyga, co na-
stępuje: 
 

§ 1 

W związku z brakiem uwag wniesionycP do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognoza skutków ustaleń planu 
na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie icP rozpatrzenia. 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 25 stycznia 2WWł r. 
(poz. 1498) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
inarastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich ainansowania, zgodnie z przepisami o ainansach publicznych 
 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska WPojnowa rozstrzyga, co na-
stępuje: 
 

§ 1 

Z uwagi na brak, w projekcie zmiany planu, inwestycji z zakresu infrastruktury tecPnicznej, któ-
re należą do zadań własnycP gminy, nie rozstrzyga się o sposobie icP realizacji oraz o zasadacP 
icP finansowania, zgodnie z przepisami o finansacP publicznycP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1499 

UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLN M 

z dnia 16 marca 2006 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Brzeg Dolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminacP (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz.622 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Brzegu Dolnym ucPwala, co następuje: 
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REGULAMIN UTRZ MANIA CZ STOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE MIASTA I GMIN  BRZEG DOLN  

 
 

R o z d z i a ł   E 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakre-
sie: 
1. Utrzymania czystości i porządku na terenie nieru-

cPomości położonycP w granicacP miasta i gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Rodzaje urządzeń przeznaczonycP do zbierania od-
padów komunalnycP na terenie nierucPomości oraz 
na drogacP publicznycP, wymagania dotyczące icP 
rozmieszczania i utrzymania. 

3. Wzęstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów 
komunalnycP lub nieczystości ciekłycP z terenu nie-
rucPomości przeznaczonycP do użytku publicznego. 

4. Obowiązków osób utrzymującycP zwierzęta do-
mowe. 

5. Utrzymania zwierząt gospodarskicP na terenacP 
wyłączonycP z produkcji rolniczej. 

6. Wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji i 
terminów jej przeprowadzenia. 

R o z d z i a ł   EE 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  
i porządku na terenach nieruchomości 

§ 2 

Właściciele nierucPomości zobowiązani są do utrzy-
mania czystości i porządku na terenie nierucPomości 
poprzez: 
1. Utrzymania w należytym stanie sanitarnym, po-

rządkowym i estetycznym terenu całej nierucPomo-
ści, a w szczególności przez: 
1) utrzymanie w należytym stanie tecPnicznymi es-

tetyczno-porządkowym elewacji budynków  
i elementów infrastruktury zlokalizowanej na te-
renie nierucPomości, w szczególności poprzez 
usuwanie nielegalnycP umieszczonycP ogłoszeń, 
napisów, plakatów oraz graffiti, 

2) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu 
terenów zieleni, ogrodów, kwietników, klombów. 

2. W zakresie stałycP odpadów komunalnycP: 
1) wyznaczenie na terenacP do którycP posiadają 

tytuł prawny: 
2) miejsc do ustawienia pojemników przeznaczo-

nycP do gromadzenia stałycP odpadów komu-
nalnycP oraz utrzymywanie tycP miejsc w od-
powiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i tecPnicznym, 

3) wyposażenie nierucPomości w pojemniki i kon-
tenery o odpowiedniej pojemności, uwzględnia-
jącej częstotliwość i sposób pozbywania się od-
padów z nierucPomości oraz utrzymywanie tycP 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i tecPnicznym, 

4) zawarcie pisemnej umowy na odbieranie odpa-
dów komunalnycP z przedsiębiorcą posiadają-
cym zezwolenie na prowadzenie działalności  
w takim zakresie, 

5) przecPowywanie dowodów płacenia za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnycP i 
okazywanie wymienionycP dokumentów orga-
nom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do 
przeprowadzenia kontroli. 

3. W zakresie nieczystości ciekłycP: 
1) odprowadzenie nieczystości ciekłycP do kanali-

zacji sanitarnej, a w przypadku braku sieci kana-
lizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezod-
pływowego  lub do przydomowej oczyszczalni 
ścieków bytowycP, spełniającycP wymogi okre-
ślone w przepisacP odrębnycP, 

2) zawarcie pisemnej umowy na odbiór ścieków 
lub umowy na opróżnianie zbiornika bezodpły-
wowego nieczystości ciekłycP oraz osadnika z 
przydomowej oczyszczalni ścieków, z przedsię-
biorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w takim zakresie, 

3) w przypadku wybudowania sieci kanalizacji sani-
tarnej, właściciel nierucPomości zobowiązany 
jest do zlikwidowania zbiornika bezodpływowe-
go i wykonania przyłącza, jednak nie później niż 
w ciągu 6 miesięcy od daty oddania jej do eks-
ploatacji, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-19/241/06 z dnia 19 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 1, ust. 3  
pkt 3). 

4) przecPowywanie umów i dowodów płacenia za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników nieczy-
stości ciekłycP oraz dostawy wody pitnej i oka-
zywanie wymienionycP dokumentów organom 
kontrolnym,  posiadającym uprawnienia do kon-
troli. 

4. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów: 
1) wyselekcjonowane frakcje odpadów komunal-

nycP, nadające się do odzysku i dalszego wyko-
rzystania (makulatura, odpady plastikowe, szkło) 
 należy umieszczać odrębnie w przeznaczonycP 
do tego celu i specjalnie oznakowanycP pojem-
nikacP do segregacyjnej zbiórki odpadów komu-
nalnycP, rozmieszczonycP na terenie miasta  
i gmin Brzeg Dolny, 

2) zabrania się umieszczania wymieszanycP odpa-
dów komunalnycP w pojemnikacP do selektyw-
nej zbiórki surowców wtórnycP oraz odpadów 
innycP niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku, 

3) odpady roślinne powstające na terenie nieru-
cPomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uscPnięte 
cPwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, 
wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy), w 
przypadku braku możliwości icP kompostowania 
na miejscu przez właściciela nierucPomości, pod-
legają obowiązkowo wywozowi tycP odpadów 
do miejsca icP kompostowania, 

4) odpady niebezpieczne powstające w odpadacP 
komunalnycP gospodarstw domowycP (baterie  
i akumulatory, świetlówki) należy wydzielać  
z powstającycP odpadów komunalnycP. Odpady 
te należy zwracać do punktu icP zbiórki,  
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5) odpady wielkogabarytowe (takie jak meble, 
wymienione drzwi itp.) należy gromadzić od-
rębnie od pozostałycP odpadów komunalnycP 
wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, 

6) odpady z remontów prowadzonycP na terenie 
nierucPomości należy gromadzić odrębnie od po-
zostałycP odpadów komunalnycP, wyłącznie w 
konteneracP przeznaczonycP do składowania 
gruzu. 

5. W zakresie utrzymania czystości i porządku na czę-
ściacP nierucPomości służącycP do użytku publicz-
nego: 
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu, opadłycP liści  

i innycP zanieczyszczeń z powierzcPni nieru-
cPomości (z jezdni, ścieżek rowerowycP, cPod-
ników itp.), 

2) usunięcie sopli lodowycP i nawisów śniegu  
z dacPów i gzymsów budynku, niezwłocznie po 
icP pojawieniu się, a w szczególności w miej-
scacP nad wejściami i wyjściami do nierucPo-
mości, bramami, w sąsiedztwie ciągów komuni-
kacyjnycP, tj. cPodników, dróg publicznycP, 

3) utrzymanie w należytym stanie sanitarno-
porządkowym i tecPnicznym placów zabaw 
przeznaczonycP do wspólnego użytku, dokony-
wanie wymiany piasku w piaskownicacP dla 
dzieci, 

4) wyposażenie miejsc publicznycP takicP jak: drogi 
publiczne, ciągi Pandlowo-usługowe, parki  
w uzależnioną od natężenia rucPu, odpowiednią 
liczbę zamocowanycP na stałe koszy ulicznycP  
o pojemności od 10 l do 60 l. 

§ 3 

Świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów 
komunalnycP od właścicieli nierucPomości oraz opróż-
nianie zbiorników bezodpływowycP i transport nieczy-
stości płynnycP do punktu zlewni mogą wykonywać 
wyłącznie podmioty posiadające ważne zezwolenie 
Burmistrza Brzegu Dolnego. 

§ 4 

1. Mycie pojazdów mecPanicznycP poza myjniami 
może odbywać się na terenie  nierucPomości wy-
łącznie w miejscacP wyznaczonycP przez właścicie-
la, pod warunkiem  że: 
1) teren do tego przeznaczony posiada nawierzcP-

nię utwardzoną, 
2) powstające ścieki odprowadzane będą do kana-

lizacji sanitarnej. 
2. Zakazuje się napraw pojazdów mecPanicznycP,  

z wyjątkiem doraźnego usuwania usterek, poza 
warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą 
powodować uciążliwości dla otoczenia lub zagroże-
nie dla środowiska. 

3. Zakazuje się parkowania pojazdów poza terenami 
do tego przeznaczonycP, a w szczególności na te-
renacP zieleni. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-19/241/06 z dnia 19 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 3). 

§ 5 

1. Zabrania się spalania odpadów na terenie nieru-
cPomości oraz w instalacjacP grzewczycP budyn-
ków.  

2. Dopuszcza się spalanie sucPycP pozostałości ro-
ślinnycP poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spa-
lanie nie narusza odrębnycP przepisów oraz nie za-
kłóca korzystania z nierucPomości sąsiednicP  
i nie powoduje uciążliwości dla osób trzecicP. 

§ 6 
Zabrania się: 

1. Magazynowania na terenie nierucPomości odpa-
dów komunalnycP poza miejscami, kontenerami  
i pojemnikami do tego wyznaczonymi. 

2. Umieszczania w pojemnikacP i konteneracP na 
odpady komunalne odpadów medycznycP i odpa-
dów niebezpiecznycP w rozumieniu ustawy o od-
padacP. 

3. Wrzucania do pojemników i worków przeznaczo-
nycP do selektywnej zbiórki odpadów innycP niż 
te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek. 

4. Zakopywania odpadów z wyjątkiem odpadów 
bioorganicznycP. 

5. Endywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-
dów komunalnycP. 

6. Wylewania nieczystości ciekłycP poza wyznaczo-
nymi do tego celu stacjami zlewnymi. 

7. Endywidualnego opróżniania zbiorników bezod-
pływowycP przez właścicieli nierucPomości. 

8. Odprowadzania nieczystości ciekłycP do rowów 
melioracyjnycP, zbiorników wodnycP, kanalizacji 
deszczowej oraz bezpośrednio do gruntu. 

9. Spławiania do wód powierzcPniowycP śniegu i 
błota pośniegowego wywożonego z terenów za-
nieczyszczonycP, a w szczególności z miejsc pu-
blicznycP miasta, dróg parkingów, terenów prze-
mysłowycP, baz transportowycP itp. Dopuszcza 
się składowania wyłącznie na terenacP do tego 
wyznaczonycP, spełniającycP wymagania okre-
ślone w przepisacP odrębnycP. 

10. Niszczenia elewacji budynków, budowli, ogrodzeń 
i innycP obiektów infrastruktury, tj. kosze i ławki, 
oznakowania uliczne, oświetlenie uliczne i parko-
we, place zabaw itp. 

11. Umieszczania na obiektacP wymienionycP w § 2 
ust. 1 pkt 1 lit. a plakatów, reklam, ogłoszeń oraz 
malowania Paseł i rysunków, bez uzyskania zgody 
właściciela obiektu oraz właściwycP organów 
administracji budowlanej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-19/241/06 z dnia 19 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 10 i 11). 

R o z d z i a ł   EEE 

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w od-
powiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
                            i technicznym 

§ 7 

Do zbierania odpadów komunalnycP na terenie nieru-
cPomości służą  pojemniki, worki, kosze na śmieci. 

§ 8 

1. Do gromadzenia odpadów komunalnycP na terenie 
nierucPomości służą znormalizowane zamykane  
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i szczelne  pojemniki o pojemności od 110 litrów do 
16 000 litrów. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnycP w miej-
scacP publicznycP (np. cPodniki, tereny zieleni, 
przystanki autobusowe itp.) służą kosze uliczne po-
jemności od 5 do 30 litrów, wykonane z materia-
łów niepalnycP. 

§ 9 

Ustala się pojemność urządzeń przeznaczonycP do 
zbierania odpadów komunalnycP w obszaracP zabu-
dowy mieszkaniowej: 
1. Pojemnik 110 – 120 l.  
2. Pojemnik 240 l. 
3. Pojemnik 1100 l.  

§ 10 

O rodzaju ustawionycP na terenie nierucPomości po-
jemników decyduje właściciel nierucPomości w poro-
zumieniu z jednostką wywozową. 

§ 11 

1. Właściciel nierucPomości ma obowiązek utrzymania 
pojemników na odpady komunalne we właściwym 
stanie sanitarnym, porządkowym i tecPnicznym. 

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy 
ustawiać w miejscacP  łatwo dostępnycP dla icP 
użytkowników i pracowników jednostki wywozo-
wej w sposób niepowodujący uciążliwości osób 
trzecicP. 

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny 
być ustawione w granicy nierucPomości lub bezpo-
średnio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do te-
go wydzielonym, z wyjątkiem cPodników lub in-
nycP miejsc przeznaczonycP do rucPu pojazdów 
samocPodowycP oraz pieszycP, na równej po-
wierzcPni, w miarę możliwości utwardzonej, zabez-
pieczonej przed zbieraniem się wody opadowej  
i błota. 

§ 12 

Wszystkie pojemniki na odpady powinny posiadać logo 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie 
odbierania odpadów oraz jego firmę (nazwę) numer 
kontaktowy, a pojemniki do selektywnej zbiórki dodat-
kowo powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj 
gromadzonycP odpadów i instrukcję korzystania z po-
jemnika.  

R o z d z i a ł   EV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości oraz terenów przeznaczonych do użytku  
                               publicznego 

§ 13 

Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunal-
nycP i nieczystości ciekłycP z terenów nierucPomości: 
1. Z pojemników segregacji zbiórki surowców wtór-

nycP, z koszy w miejscacP publicznycP oraz zbior-
ników bezodpływowycP, w regularnycP odstępacP 
czasu uniemożliwiającycP rozkład nagromadzonycP 
odpadów i icP przepełnienie. 

2. Z pojemników na odpady komunalne: 

1) dla budynków jednorodzinnycP nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie, 

2) dla budynków użyteczności publicznej i budyn-
ków mieszkalnycP wielorodzinnycP, nie rzadziej 
niż  raz w tygodniu, 

3) dla obiektów gastronomii, nie rzadziej niż raz na 
tydzień, 

4) dla targowisk, nie rzadziej niż dwa razy w tygo-
dniu. 

3. Z pojemników na odpady wielkogabarytowe,  
w sposób uniemożliwiający icP przepełnienie. 

4. Z worków na śmieci, w sposób uniemożliwiający 
icP przepełnienie. 

§ 14 

Liczba pojemników na odpady i icP pojemność oraz 
pojemność zbiornik bezodpływowego na nieczystości 
stałe muszą być dostosowane przez właściciela nieru-
cPomości, a icP eksploatacja i opróżnianie musi być 
prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi 
rozkład biologiczny zgromadzonycP odpadów komu-
nalnycP, przepełnienie pojemników lub wypływ nie-
czystości ciekłycP z zbiornika bezodpływowego. 

R o z d z i a ł V 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegający 
biodegradacji dopuszczonych do składowania  
        w kontenerach i na składowiskach odpadów 

§ 15 

Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnycP 
ulegającycP biodegradacji dopuszczonycP do składo-
wania w konteneracP i na składowiskacP odpadów: 
1. W latacP 2006–2010 r. – nie więcej niż 75w cał-

kowitej masy odpadów ulegającycP biodegradacji 
wytworzonycP w 1995 r. 

2. W latacP 2011–2013 r. – nie więcej niż 50w cał-
kowitej masy odpadów ulegającycP biodegradacji 
wytworzonycP w 1995 r. 

3. W latacP 2014–2020r. – nie więcej niż 35w cał-
kowitej masy odpadów ulegającycP biodegradacji 
wytworzonycP w 1995 r. 

R o z d z i a ł   VE 

Przepisy wykonawcze w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny oraz 
inne wymagania wynikające z gminnego planu  
                       gospodarki odpadami 

§ 16 

1. Właściciele nierucPomości obowiązani są do okaza-
nia na wezwanie osoby uprawnionej umowy oraz 
dowodów opłacenia usług wykonywanycP przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnycP lub opróżniania zbiorników bezodpły-
wowycP. 

2. W stosunku do właścicieli nierucPomości, którzy 
nie zawarli umów na wywóz odpadów komunal-
nycP lub opróżnianie zbiorników bezodpływowycP, 
Burmistrz: 
1) organizuje zastępczy odbiór odpadów komunal-

nycP oraz opróżnienie zbiorników bezodpływo-
wycP, a kosztami obciąża właścicieli nierucPo-
mości, 
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2) nakłada w drodze decyzji na właściciela nieru-
cPomości obowiązek uiszczenia opłat za odbie-
ranie odpadów komunalnycP lub opróżnianie 
zbiorników bezodpływowycP, określając wyso-
kość opłaty określonej w ust.3, termin wnosze-
nia opłat, sposób i terminy udostępnienia urzą-
dzeń lub zbiornika w celu icP opróżnienia, 

3. Ustala się stawkę opłat za wywóz nieczystości 
stałycP i płynnycP z posesji, którycP obowiązek 
wywozu organizuje gmina jako dwukrotną wartość 
obowiązującej stawki opłaty. 

4. Opłaty o którycP mowa w ust. 2 pkt 2 są przycPo-
dami gminnego funduszu ocProny środowiska i go-
spodarki wodnej. 

R o z d z i a ł   VEE 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciąż-
liwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
       terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17 

1. Właściciele lub opiekunowie psów i innycP zwierząt 
domowycP są zobowiązani do sprawowania wła-
ściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczegól-
ności do: 
1) utrzymywania tycP zwierząt w sposób Pumani-

tarny i we właściwycP warunkacP sanitarno-- 
PigienicznycP, 

2) zapewnienia pełnego nadzoru nad zacPowaniem 
zwierzęcia, 

3) dokonania szczepień przeciwko wściekliźnie: 
obowiązek zaszczepienia dotyczy psów powyżej 
trzeciego miesiąca życia, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.EE.0911-19/241/06 z dnia 19 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 17 ust. 1 pkt 1 
i pkt 3). 
4) utrzymywanie zwierząt nie może stwarzać uciąż-

liwości (Pałas, odór zanieczyszczenia itp.) dla 
osób znajdującycP się w sąsiednicP lokalacP lub 
nierucPomościacP. 

2. Właściciel psa jest zobowiązany do: 
1) trwałego umocowania do obroży psa znaczka 

identyfikacyjnego, uzyskanego w momencie re-
jestracji psa, 

2) niezwłocznego udokumentowania, na żądanie 
organu kontrolującego, faktu rejestracji psa, 
wnoszenia opłat od jego posiadania oraz za-
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, 

3) zgłaszania wszelkicP zmian o stanie posiadania 
psa (zmiana właściciela, zaginięcie, zgon psa  
i inne). 

§ 18 

Właściciel nierucPomości, na której utrzymywane są 
psy, ma obowiązek: 
1. Oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 

furtki wejściowej na teren ogrodzonej  posesji na 
której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

2. Wyposażenie wejścia do nierucPomości w urządze-
nie do skutecznego przywołania właściciela nieru-
cPomości. 

3. Zabezpieczenie pomieszczenia lub terenu ogrodzo-
nego w sposób uniemożliwiający zwierzęciu samo-
dzielne wydostanie się z niego. 

§ 19 

W miejscacP publicznycP właściciel lub opiekun  zwie-
rzęcia jest zobowiązany do: 
1. Wyprowadzania psa tylko na smyczy, natomiast 

psy ras uznawanycP za agresywne oraz inne psy 
mogące stanowić zagrożenie dla ludzi mogą być 
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

2. Usuwania zanieczyszczeń pozostawionycP przez 
zwierzęta domowe. 

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na 
terenie mało uczęszczanym przez ludzi i tylko w przy-
padku, gdy właściciel lub opiekun psa ma pełną kon-
trolę nad jego zacPowaniem. 

§ 20 

Zabrania się: 
1. Wyprowadzania psów i innycP zwierząt na place 

zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem 
piaskownic. 

2. Wprowadzenia psów lub innycP zwierząt do obiek-
tów użyteczności publicznej, placówek PandlowycP 
lub gastronomicznycP. 

3. Kąpieli psów i innycP zwierząt w oznakowanycP 
kąpieliskacP. 

R o z d z i a ł   VEEE 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na 
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych  
   obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 21 

1. Na terenacP wyłączonycP z produkcji rolniczej na 
cele inne niż mieszkaniowe może być prowadzony 
cPów drobiu i królików przy zacPowaniu następują-
cycP warunków: 
1) odległości granicy wybiegów lub ustawionycP 

klatek od otworów okiennycP sąsiednicP budyn-
ków mieszkalnycP i budynków użyteczności pu-
blicznej nie może być mniejsza niż 50 m, 

2) odległość od zakładów służby zdrowia, zakładów 
oświatowo-wycPowawczycP, obiektów o cPa-
rakterze wypoczynkowym, obiektów kultu reli-
gijnego, od terenów sportowycP i rekreacyjnycP 
nie może być mniejsza niż 70 m, 

3) odległości od indywidualnycP ujęć wodnycP nie 
może być mniejsza niż 15 m, 

4) przestrzegania obowiązującycP przepisów wete-
rynaryjnycP, 

5) cPów nie będzie powodował na nierucPomo-
ściacP sąsiednicP uciążliwości takicP jak odór 
lub Pałas. 

2. Zakazuje się cPowu zwierząt gospodarskicP (koni, 
bydła, świń, owiec, kóz, drobiu i ptactwa oraz 
zwierząt futerkowycP, pszczół itp.) na terenacP: 
1) zabudowanycP, dla którycP plan zagospodaro-

wania przestrzennego określił funkcje mieszka-
niową, 

2) w strefacP bezpośredniej ocProny sanitarnej ujęć 
wody wykorzystywanej do celów komunalnycP. 
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3. Dopuszcza się cPów zwierząt na terenie ogrodów 
działkowycP w zakresie określonym w regulaminie 
RodzinnycP Ogrodów  DziałkowycP. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskicP zobowiązani są 
do sprzątania odcPodów tycP zwierząt, pozostałycP 
podczas icP przepędzania przez ulice i inne tereny 
przeznaczone do wspólnego użytku. 

5. Zakazuje się wypasania zwierząt gospodarskicP na 
terenacP zieleni miejskiej.  

R o z d z i a ł   EX 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prze-
prowadzania 

§ 22 

1. Właściciele nierucPomości zobowiązani są do prze-
prowadzanie deratyzacji przynajmniej dwa razy  
w roku. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 
1) w terminie wiosennym od 1 kwietnia do dnia 30 

kwietnia, 
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 

30 września. 
3. Do przeprowadzania deratyzacji winny być używa-

ne preparaty dopuszczone do stosowania przez 
właściwy organ o relatywnie niskiej toksyczności  
i małej szkodliwości dla środowiska. 

§ 23 

Właściciele nierucPomości objętycP deratyzacją zobo-
wiązani są przy jej przeprowadzeniu do: 
1. Powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty 

osób korzystającycP z nierucPomości o prowadze-
niu deratyzacji oraz czasie jej trwania. 

2. Wyłożeniu preparatów gryzoniobójczycP, w miej-
scacP wykluczającycP łatwy dostęp dzieci. 

3. Oznaczenia miejsc wyłożenia preparatów widocz-
nym napisem ostrzegawczym „Uwaga trucizna”. 

4. Niezwłocznego usuwania padłycP gryzoni. 
5. Niezwłocznego usunięcia po upływie okresu deraty-

zacji resztek preparatów gryzoniobójczycP oraz na-
pisów ostrzegawczycP. 

6. Przestrzegania zasad bezpiecznego postępowania  
z resztkami preparatów, opakowaniami po prepara-
tacP i padłymi gryzoniami. 

7. Udokumentowania przeprowadzenia obowiązkowej 
deratyzacji poprzez okazania dowodu zlecenia usłu-
gi stosownej firmie lub dowodu zakupu odpowied-
nicP preparatów. 

R o z d z i a ł   X 

Kary 

§ 24 

Kto nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, pod-
lega karze  grzywny zgodnie z Kodeksem postępowa-
nia w sprawacP o wykroczenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-19/241/06 z dnia 19 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 24). 

R o z d z i a ł   XE 

Postanowienia końcowe 

§ 25 

Traci moc ucPwała: 
1. Nr L/612/98 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym  

z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie szczegóło-
wycP zasad utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta i gminy Brzeg Dolny. 

2. Nr EX/89/2003 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym  
z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany 
ucPwały Nr L/612/98 Rady Miejskiej w Brzegu Dol-
nym z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie szcze-
gółowycP zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Brzeg Dolny. 

§ 26 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Brzegu 
Dolnego. 

§ 27 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
ANDRZEJ POŁOZOWSKI 

 
 
 
 

15WW 

UCHWAŁA RAD  MIASTA LUBAŃ  

z dnia 28 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/1ł7/2WW4 Rady Miasta Lubań z dnia 
24 lutego 2WW4 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 
                                               w Lubaniu 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań ucPwala, co nastę-
puje: 
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§ 1 

Zmienia się obwód Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 
Kopernika 15 poprzez dodanie do niego ulicy Papieża 
Jana Pawła II. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNEWZDWI RADI 
 

MARIAN KWOLIK 

 
 
 
 
 
 

15W1 

UCHWAŁA RAD  MIASTA LUBAŃ  

z dnia 28 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/17W/2WW4 Rady Miasta Lubań z dnia 
24 lutego 2WW4 roku w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 
                               im. Euroregionu  Nysa w Lubaniu 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań ucPwala, co nastę-
puje:  

 
 

§ 1 

Zmienia się obwód Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu 
Nysa przy ul. Rybackiej 16 poprzez dodanie do niego 
ulicy Papieża Jana Pawła II. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 
 

PRZEWODNEWZDWI RADI 
 

MARIAN KWOLIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15W2 

UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ STRZELINA  

z dnia 28 marca 2006 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin i nadania jej statutu 

 Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina ucPwala, co nastę-
puje: 
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§ 1 

Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Strzelin, która 
działa w oparciu o nadany statut. 

§ 2 

Nadaje się Młodzieżowej Radzie Gminy Strzelin statut 
o treści: 

„Statut Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin” 

I 

1. Młodzieżowa Rada Gminy zwana dalej Radą działa 
na obszarze Gminy Strzelin na podstawie nadanego 
Statutu. 

2. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta i Gminy w Strzeli-
nie. 

II 

Rada w szczególności: 
1. opiniuje gminne projekty aktów prawnycP dotyczą-

cycP dzieci i młodzieżys 
2. wyraża poglądy i opinie w sprawacP dotyczącycP 

dzieci i młodzieżys 
3. pośredniczy między uczniami szkół istniejącymi na 

terenie Gminy Strzelin a Gminą Strzelin w sferze 
kultury, kultury fizycznej, oświaty, ekologii i wolon-
tariatus 

4. współpracuje z Radą Miejską Strzelina, Burmi-
strzem, pracownikami Urzędu Gminy, instytucjami 
samorządowymi, instytucjami kultury na terenie 
Gminy Strzelin działającymi na rzecz młodzieży,  
a także organami działającymi w tym zakresie na 
terenie innycP gmins 

5. współpracuje z organizacjami młodzieżowymi na 
terenie powiatu, regionu, kraju – samorządy 
uczniowskie szkół, młodzieżowe rady miejskie, par-
lamenty dzieci i młodzieży. 

III 

1. Rada składa się z 32 członków wybranycP spośród 
uczniów szkół podstawowycP, gimnazjalnycP i po-
nadgimnazjalnycP istniejącycP na terenie miasta  
i gminy Strzelin. 

2. W skład Rady wcPodzą przedstawiciele wszystkicP 
placówek oświatowycP, wybrani w wyboracP bez-
pośrednicP zwani dalej radnymi w następujący spo-
sób: z każdej placówki po 2 mandaty, w placów-
kacP powyżej 500 uczniów dodatkowo 1 mandat. 

3. Pierwsze wybory do Rady przeprowadza przedsta-
wiciel gminy wyznaczony przez Burmistrza w ter-
minie 60 dni od utworzenia Rady. 

4. Prawo wyboru członków mają wszyscy uczniowie 
szkoły, z tym że każdy z nicP ma jeden głos. 

5. Wybranym może być uczeń, którego zacPowanie 
jest minimum bardzo dobre. 

6. Wyboru członków dokonuje się w EE etapacP: E etap: 
uczniowie każdej klasy dokonują wyboru jednego 
kandydata na listę wyborczą zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym bez względu na licz-
bę uczniów biorącycP udział w głosowaniu. EE etap: 
wyboru członków dokonują uczniowie spośród 

kandydatów na liście wyborczej zwykłą większo-
ścią głosów w głosowaniu tajnym bez względu na 
liczbę uczniów biorącycP udział w głosowaniu. 

7. Wybory przeprowadzane są w poszczególnycP 
szkołacP. 

8. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 
powołany przez dyrektora nauczyciel. 

9. Mandat członka Młodzieżowej Rady Gminy wygasa 
w przypadku rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu 
stwierdza Młodzieżowa Rada Gminy. Na miejsce 
członka, którego mandat wygasł, wcPodzi następna 
osoba z listy danej szkoły. 

IV 

Rada wybiera ze swego grona Lidera, który reprezen-
tuje ją na zewnątrz i prowadzi obrady Rady oraz 
dwócP zastępców Lidera. 

V 

Wzłonkowie Rady mogę być objęci systemem szkoleń 
unijnycP w szczególności w zakresie sporządzania 
wniosków i projektów unijnycP. 

VI 

1. Rada obraduje na sesjacP zwoływanycP przez Lide-
ra w miarę potrzeby. Pierwszą sesję nowo wybra-
nej Rady zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 
lub osoba przez niego upoważniona. 

2. UcPwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy statutowego skła-
du Rady, w głosowaniu jawnym. 

VII 

Rada opracowuje program działań i czuwa nad jego 
realizacją. 

VIII 

Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia wybo-
rów. 

IX 

Działalność Rady jest jawna. 

X 

Zmiany do Statutu może wprowadzić Rada Miejska 
Strzelina. 

§ 3 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 4 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
JERZY PUT
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15W3 

UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrud-
nionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
                             prowadzącym jest Gmina Bierutów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 
ust. 6 i art. 54 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnycP stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnycP warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181s zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293) Rada 
Miejska w Bierutowie ucPwala: 

 
 

REGULAMIN 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodze-
nia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
                    i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów  
 
 

R O Z D Z E A Ł   E 

POSTANOWIENIA OGCLNE 

§ 1 

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika  
z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawo-
dowego ustalonego na podstawie oryginalnycP do-
kumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów 
oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru go-
dzin. 

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnycP stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnycP 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. 181s zmiana: Dz. U. z 
2006 r. Nr 43, poz. 293 ) zwane dalej rozporzą-
dzeniem. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania 
stosunku pracy ze względu na uzyskanie kolejnego 
stopnia awansu zawodowego lub zmianę kwalifika-
cji nauczyciela następuje zgodnie z postanowienia-
mi ustawy – Karta Nauczyciela. 

§ 2 

Elekroć w dalszycP przepisacP jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum, oddziały przed-
szkolne przy szkołacP podstawowycP, świetlicę 
szkolną, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Bierutów, 

2) dyrektorze, wicedyrektorze lub kierowniku – na-
leży przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora 
kierownika jednostki, o której mowa  
w punkcie 1), 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
ciela jednostki, o której mowa w punkcie 1), 

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

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

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy prze to rozumieć tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 
ust. 1 rozporządzenia. 

§ 3 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnycP zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) dodatku mieszkaniowego, 
8) dodatku wiejskiego. 

R O Z D Z E A Ł   EE 

DODATEK ZA W SŁUGĘ LAT 

§ 4 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 
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2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze-
żeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek 
ten przysługuje również za dni nieobecności w pra-
cy z powodu niezdolności do pracy  wskutek cPo-
roby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub cPorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

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

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 3). 

R O Z D Z E A Ł   EEE 

DODATEK MOT WAC JN  

§ 5 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) co najmniej dobre osiągnięcia w procesie dydak-

tycznym potwierdzone wynikami klasyfikacji  lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 
sukcesami w konkursacP, zawodacP, olimpia-
dacP itp., 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wycPo-
wawczycP uczniów we współpracy z icP rodzi-
cami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycPowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebującycP szczególnej opieki, 

4) podejmowanie działań w celu wzbogacenia  
i usprawnienia procesu dydaktyczno- 
-wycPowaczego poprzez wprowadzanie progra-
mów autorskicP, innowacji i innycP rozwiązań 
metodycznycP, 

5) aktywny udział w realizowaniu zadań statuto-
wycP szkoły, w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnycP, 

6) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonycP obowiązków  
poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowycP, wzbogacanie własnego warsztatu  
pracy oraz dbałość o estetykę pomieszczeń  
 sprawność powierzonycP pomocy dydaktycz-
nycP  oraz innycP urządzeń szkolnycP. 

2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decyduje przede wszystkim realizacja za-
dań wynikającycP z przyjętej przez organ prowa-
dzący polityki oświatowej, a w szczególności: 
1) racjonalne gospodarowanie środkami finanso-

wymi szkoły w oparciu o zatwierdzone plany fi-
nansowe, 

2) podejmowanie działań zmierzającycP do wzbo-
gacania majątku szkoły oraz zapewniającycP 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwa-
rantującym optymalne warunki do realizacji za-
dań dydaktyczno-wycPowawczycP, 

3) podejmowanie działań mającycP na celu promo-
wanie szkoły, 

4) prowadzenie polityki kadrowej odpowiadającej 
potrzebom szkoły i realizowanym przez nią za-
daniom. 

§ 6 

Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w wyso-
kości 2w średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty na każdy nauczycielski etat zatwierdzony w pro-
jekcie organizacyjnym szkoły, 
w tym: 
1) 80w środków funduszu motywacyjnego pozostaje 

w dyspozycji dyrektora szkoły, 
2) 20w środków funduszu motywacyjnego pozostaje 

w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów  
z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dy-
rektorów szkół. 

Środki na dodatki motywacyjne ujmuje się w rocznym 
planie finansowym szkoły. 

§ 7 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony 
nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkol-
ny w ramacP funduszu zatwierdzonego w planie finan-
sowym szkoły. 

§ 8 

Na podstawie ustalonycP kryteriów, dodatek motywa-
cyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dy-
rektorowi przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Bieru-
tów. 

§ 9 

Wofnięcie prawa do dodatku motywacyjnego może 
nastapić poprzez wypowiedzenie w trybie art. 42 Ko-
deksu Pracy. 

§ 10 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w 
okresacP usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
za którą nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w termi-
nie wypłaty wynagrodzeń. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 2). 

R O Z D Z E A Ł   EV 

DODATEK FUNKC JN  

§ 11 

1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne zgod-
nie z postanowieniami art. 30 ust. 1 ustawy – Kar-
ta Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnycP określa się jak 
poniżej: 

 
 

Rodzaj pełnionej funkcji Stawka dodatku 
– Dyrektorzy szkół 
– Wicedyrektorzy i kierownicy 
– WycPowawstwo klas szkol-

nycP 
– WycPowawstwo w przed-

szkolacP i oddziałacP przed-
szkolnycP przy szkołacP 

– Funkcja opiekuna stażu 

od 20w do 100w 
od 10w do 40w 

2w 
 
 
 

2,60w 
3w 
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3. Stawkę dodatku ustala się w wysokości wskaźnika 
procentowego w stosunku do średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty. Kwotę dodatku za-
okrągla się do pełnycP złotycP w ten sposób, że 
kwoty dodatków poniżej 50 groszy pomija się,  
a kwoty 50 groszy i więcej zaokrągla się w górę. 

4. Dodatki funkcyjne nauczycielom, którym powierzo-
no stanowisko wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
ły, przyznaje dyrektor szkoły, w granicacP stawek 
procentowycP określonycP w zestawieniu  
i środków finansowycP zatwierdzonycP w rocznym 
planie finansowym szkoły. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły 
ustala burmistrz z uwzględnieniem: 
1) warunków organizacyjnycP, m.in. 

a) wielkości szkoły, 
b) liczby pracowników, uczniów i oddziałów, 

2) efektywności funkcjonowania szkoły m.in. 
a) racjonalnego i efektywnego gospodarowania 

środkami finansowymi, 
b) prawidłowo prowadzoną polityką kadrową, 
c) prowadzeniem dokumentacji szkolnej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
d) przestrzeganiem przepisów BHP na terenie 

szkoły, 
3) wyników w nauczaniu i wycPowaniu m.in. 

a) wyników klasyfikacji rocznej, 
b) wyników egzaminów, 
c) osiągnięć w olimpiadacP, konkursacP, zawo-

dacP. 

§ 12 

1. Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu 
pełnienia funkcji dyrektora szkoły z uwagi na zmia-
nę warunków mającycP wpływ na ustalenie jego 
wysokości następuje z dniem rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego, w innym terminie zmiany można 
dokonać za wypowiedzeniem zamieniającym w try-
bie art. 42 Kodeksu Pracy. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo dododatku 
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 za pełnienie funkcji kierowniczycP nie 
przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy, za okres urlopu dla poratowania zdro-
wia, za dni usprawiedliwionej  nieobecności w pra-
cy za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-
cze oraz od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia funkcji kierowniczej z innycP powodów, a je-
żeli zaprzestanie pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek za 
wycPowawstwo określony w zestawieniu tylko za 
jeden oddział niezależnie od liczby oddziałów,  
w którycP prowadzą zajęcia. Nauczycielom, o któ-
rycP mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze zajęć, przysługuje  ten dodatek w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

5. Nauczycielom szkół podstawowycP, gimnazjum  
i oddziałów przedszkolnycP przy szkołacP podsta-
wowycP, którym powierzono funkcję wycPowawcy 
klasy, dodatek określony w  zestawieniu przysługu-
je za każdy oddział niezależnie od wymiaru czasu 
pracy nauczyciela. 

6. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje w stawce 
określonej w zestawieniu za opiekę nad każdym 
nauczycielem stażystą. 

7. Dodatek za wycPowawstwo i dodatek dla opiekuna 
stażu wypłaca się za okresy wykonywania powie-
rzonycP funkcji. Dodatki te nie przysługują w okre-
sie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz  
w okresacP usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy, za którą nie przysługuje wynagrodzenie zasad-
nicze w pracy, za którą nie przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze. 

8. Dodatek za wycPowawstwo i dodatek dla opiekuna 
stażu w przypadku objęcia lub zaprzestania wyko-
nywania funkcji w czasie miesiąca przysługuje  
w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego 
okresu. W takim wypadku wysokość dodatku usta-
la się dzieląc stawkę miesięczną przez 30 dni  
i mnoży prze liczbę dni kalendarzowycP przypadają-
cycP w okresie przepracowanym. 

9. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 1, 2, 8 i 9). 

R O Z D Z E A Ł   V 

DODATEK ZA WARUNKI PRAC  

§ 13 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pra-
cy zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 usta-
wy – Karta Nauczyciela oraz § 8 i 9 rozporządze-
nia. 

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu za 
każdą efektywnie przepracowaną w tycP warun-
kacP godzinę zajęć (łącznie z pracą w godzinacP 
ponadwymiarowycP i w godzinacP zastępstw do-
raźnycP) w wysokości – 20w stawki godzinowej – 
za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 2 we 
fragmencie: „z dołu”). 

R O Z D Z E A Ł   VE 

W NAGRODZENIA ZA GODZIN  PONADW MIAROWE 
I GODZIN  DORAŹN CH ZASTĘPSTW 

§ 14 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw do-
raźnycP na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 i art. 35 
ustawy – Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę zastępstw doraźnycP ustala się dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnie-
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niem dodatku za warunki pracy przez  miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, usta-
lonego dla rodzaju zajęć  dydaktycznycP, wycPo-
wawczycP lub opiekuńczycP realizowanycP w ra-
macP godzin  ponadwymiarowycP lub godzin za-
stępstw doraźnycP nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzysku-
je się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin pracy nauczyciela przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnycP godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 
godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w którycP nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianycP przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczęcia lub zakończenia 
zajęć w środku tygodnia wcześniejszego zakończe-
nia zajęć szkolnycP dla uczniów klas programowo 
najwyższycP, za dni usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy, w tym za dni nieobecności z powodu 
cPoroby nauczyciela, odosobnienia w związku  
z cPorobą zakaźną, cPorobą członka rodziny na-
uczyciela. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniacP, 
w którycP nauczyciel nie mógł icP realizować  
z przyczyn leżącycP po stronie pracodawcy w 
związku z: 
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
b) skierowania na kursy, szkolenia, konferencje 

metodyczne, 
c) wyjazdu dzieci na wycieczki i imprezy, 
d) wykonywania innycP prac zleconycP prze pra-

codawcę lub organ prowadzący szkołę, 
e) oraz w dniacP, w którycP nauczyciel korzysta ze 

zwolnienia z pracy, za czas którego – na pod-
stawie odrębnycP przepisów – przysługuje wy-
nagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy  
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniacP, w którycP przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniacP, w którycP zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowycP przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar  zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, po-
mniejszony 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. Licz-
ba godzin ponadwymiarowycP, za które przysługuje 
wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być 
większa niż liczba godzin przydzielonycP w planie 
organizacyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 14 ust. 4, 5 i 6). 

R O Z D Z E A Ł   VEE 

NAGROD  ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRCD 

§ 15 

1. Środki na nagrody w ramacP specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości 1w 
planowanycP środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, w tym że: 
1) 80w środków funduszu przeznacza się na na-

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

grody Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cPa-

rakter uznaniowy. Zasady, kryteria i sposoby przy-
znawania nagród określają regulaminy: 
a) przyznawania nagród dyrektora szkoły, 
b) przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy 

Bierutów opracowane w porozumieniu ze związ-
kami zawodowymi. 

3. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu 
nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę  Burmi-
strza Miasta i Gminy. 

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyzna-
wane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub świę-
ta szkoły. 

R O Z D Z E A Ł   VEEE 

DODATEK MIESZKANIOW  

§ 16 

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym  
w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego 
wymiaru zajęć w szkołacP położonycP na  terenie 
wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. 

3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, któ-
ry będzie wypłacał dodatek. 

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

5. Dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej 
od liczby członków rodziny nauczyciela wypłacany 
jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wyna-
grodzenia w wysokości: 
a) dla 1 osoby 3,40w – średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty, 
b) dla 2 osób 4,60w – średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty, 
c) dla 3 osób 5,70w – średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty, 
d) dla 4 i więcej osób 6,85w – średniego wyna-

grodzenia nauczyciela stażysty. 
6. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 

wspólnie z nim zamieszkującycP: 
a) współmałżonka, 
b) oraz rodziców i dzieci pozostającycP na jego 

wyłącznym utrzymaniu. 
7. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do 

pełnycP złotycP w ten sposób, że kwotę poniżej 
50 groszy pomija się, a kwoty 50 groszy i więcej 
zaokrągla się do pełnego złotego. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 88 –  8177  – Poz. 1503 

8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie, do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym ustało prawo do wypłacania 
dodatku. 

9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresacP: 
a) urlopu dla poratowania zdrowia, 
b) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
c) pobierania wynagrodzenia na podstawie  

art. 92 § 1 Kodeksu Pracy lub zasiłków  
z ubezpieczenia społecznego, 

d) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej – w przypadkacP zawarcia umowy 
na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
została zawarta, niż do końca okresu, na który 
umowa została zawarta, 

e) korzystania z urlopu wycPowawczego przewi-
dzianego w odrębnycP przepisacP. 

10. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły burmistrz. 

11. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

R O Z D Z E A Ł   EX 

DODATEK WIEJSKI 

§ 17 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
na terenie wsi, w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje doda-
tek w wysokości 10w wynagrodzenia zasadnicze-
go – zwany dalej „dodatkiem wiejskim”. 

2. Nauczycielowi dodatek wiejski przyznaje dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi szkoły burmistrz. 

3. Dodatek wiejski wypłacany jest z góry w terminie 
wypłat wynagrodzenia. 

R O Z D Z E A Ł   X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymia-
rze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego  
w umowie o pracę. W razie zastępowania nieobec-
nycP nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionycP w 
niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zreali-
zowane godziny zastępstw przysługuje wynagro-
dzenie według zasad ustalonycP dla godzin ponad-
wymiarowycP. 

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
a także za inne okresy, za które na podstawie od-

rębnycP przepisów nie przysługuje  wynagrodzenie 
zasadnicze lub inne składniki wynagrodzeń. 

3. Stawkę poszczególnycP składników wynagrodzenia 
za jeden dzień niewykonywania pracy ustala się 
dzieląc stawkę miesięczną przez 30. 

4. Wysokość składników wynagrodzenia za okresy 
niewykonywania pracy ustala się mnożąc liczbę dni 
niewykonywania pracy przez stawkę określoną  
w ust. 3. 

5. W miesiącacP, w którycP nauczycielowi przysługuje 
wynagrodzenie za część miesiąca,  wysokość 
składników wynagrodzenia ustala się jako różnicę 
pomiędzy stawką miesięczną i wysokością wyna-
grodzenia określonego według zasad określonycP w 
ust. 4. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 18). 

§ 19 

Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski jako dodatki 
socjalne nie stanowią składników wynagrodzenia na-
uczyciela w rozumieniu ustawy – Karta Nauczyciela. 
Skutki finansowe związane z icP wypłatą nie wcPodzą 
w skład średniego wynagrodzenia nauczyciela, a tym 
samym icP wypłacanie nie ma bezpośredniego związku 
z obligatoryjnym poziomem wynagrodzeń nauczyciel-
skicP, które zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 3 – ustawy 
Karta Nauczyciela muszą być zrealizowane na obsza-
rze działania gminy. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-7/245/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 19). 

§ 20 

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi: 
1) Związkiem Nauczycielstwa Polskiego  Zarząd Od-

działu w Bierutowie.  
2) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodo-

wym „Solidarność” Region Dolny Śląsk.  
3) Forum Związków ZawodowycP Zarząd Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.  

§ 21 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 22 

UcPwała wcPodzi z życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń 
nauczycieli wypłacanycP od dnia 1 stycznia 2006 r. 
do dnia 31 grudnia 2006 r. 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI
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15W4 

UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Oławy 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Miejska w Oławie ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami  
w przypadkacP przewidzianycP ustawą lub innycP 
istotnycP dla miasta sprawacP. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opi-
nii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów 
miasta. 

§ 2 

Konsultacje mogą polegać na: 
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie bę-

dącej przedmiotem konsultacji, 
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub 

pytania, 
3) wyborze jednego z zaproponowanycP rozwiązań. 

§ 3 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjacP są osoby 
posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszka-
łe na terenie Oławy. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może 
wystąpić : 
1) Burmistrz Miasta, 
2) klub radnycP, 
3) komisja Rady Miejskiej, 
4) co najmniej trzecP radnycP. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien 
określać jej przedmiot. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, kieruje się 
do Rady Miejskiej. 

§ 5 

1. Konsultacje zarządza Rada Miejska. 
2. UcPwała Rady powinna zawierać w szczególności : 

1) przedmiot konsultacji, 
2) czas trwania konsultacji, 
3) podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie 

konsultacji, 
4) wzór ankiety. 

3. UcPwałę ogłasza się w środkacP masowego prze-
kazu oraz rozplakatowuje się w mieście. 

4. Wzas trwania konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, 
a jego bieg rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia 
ogłoszenia ucPwały o konsultacjacP. 

§ 6 

1. Uzyskane uwagi i opinie podmiot odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji przekazuje Radzie 
Miejskiej w terminie do 14 dni licząc od ostatniego 
dnia wyznaczonego do zgłaszania przez mieszkań-
ców opinii i uwag.  

2. Przewodniczący Rady Miejskiej na sesji Rady infor-
muje radnycP o wynikacP konsultacji. 

3. Wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie 
Enformacji Publicznej Urzędu Miejskiego i lokalnycP 
mediacP. 

§ 7 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 8 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
KRZYSZTOF KŁAPKO

 
 
 
 
 

15W5 

UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W NIEMCZ  

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 t.j. z 2001 r.) Rada 
Miejska w Niemczy ucPwala, co następuje: 
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§ 1 

Nadaje się nazwę „Spacerowa” ulicy położonej w 
miejscowości Przerzeczyn Zdrój biegnącej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Zdrojową w kierunku wsi Podle-
sie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
210 obręb Przerzeczyn Zdrój. 

§ 2 

Położenie drogi, o której mowa w § 1, określa mapka 
sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
ucPwały. 

§ 3 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Niemcza. 

§ 4 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
JERZY PROKOP 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 
2WWł r. (poz. 15W5) 
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15Wł 

UCHWAŁA RAD  MIASTA OLEŚNIC  

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boniaikaty dla najemców lokali 
mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucPomościami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Rada Miasta Oleśnicy ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyrazić zgodę, aby w stosunku do najemców lokali 
mieszkalnycP, którzy złożą wniosek o icP wykup  
w okresie od dnia 1 maja 2006r. do dnia 31 sierp-
nia 2006 r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej 
zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona została 
bonifikata w wysokości 95w. 

2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się  
o 1 punkt procentowy w przypadku sprzedaży loka-
lu mieszkalnego najemcy, z którym stosunek najmu 
nawiązany został w okresie od 1945 r. do dnia 11 
listopada 1994 r. i który złoży pisemne zobowiąza-
nie, że uzyskanie wyższej bonifikaty zaspokoi jego 
roszczenia co do zwrotu kaucji mieszkaniowej w 
zwaloryzowanej wysokości. 

§ 2 

W stosunku do najemców lokali mieszkalnycP, którzy 
złożyli wnioski o wykup lokalu mieszkalnego przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ucPwały i do tego 
dnia nie nabyli prawa własności tycP lokali, stosowane 

będą bonifikaty określone w § 1, w przypadku złożenia 
przez nicP w terminie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 
31 sierpnia 2006 r., na piśmie oświadczenia o rezy-
gnacji z zakupu lokalu z zastosowaniem bonifikat 
obowiązującycP w dniu złożenia wniosku o wykup 
lokalu. 

§ 3 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 4 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEASTA  

 
RYSZARD ZELINKA

 
 
 

15W7 

UCHWAŁA RAD  MIASTA OLEŚNIC  

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów  
z nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminacP (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), Rada Mia-
sta Oleśnicy ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonycP przez 
właścicieli nierucPomości za usługi w zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnycP z terenu nieru-

cPomości w granicacP miasta Oleśnicy w wyso-
kości – 50 zł netto za 1 m3, 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowycP  
i transportu nieczystości ciekłycP z nierucPomo-
ści w granicacP miasta Oleśnicy w wysokości – 
20 zł netto za 1 m3. 

§ 2 

1. Ustala się górną stawkę opłat za usługi, o którycP 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w wysokości 40 zł netto 
za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane  
i transportowane w sposób selektywny. 

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów  
w sposób zapewniający odbiór w odrębnycP po-
jemnikacP lub workacP co najmniej: 
1) odpadów papierowycP i kartonowycP, 
2) odpadów z tworzyw sztucznycP, 
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3) odpadów metalowycP, 
4) odpadów szkła białego i kolorowego, 
5) pozostałycP odpadów. 

§ 3 

Opłaty za usługi, o którycP mowa w § 1 i 2, ustala się 
w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemno-
ści) zbiorników, w którycP zbierane i transportowane 
są odpady komunalne i nieczystości ciekłe. 

§ 4 

Do opłat za usługi, o którycP mowa w § 1 i 2, zostaje 
doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

§ 5 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Oleśni-
cy. 

§ 6 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15W8 

UCHWAŁA RAD  MIASTA OLEŚNIC  

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/299/2WW1 Rady Miasta Oleśnicy 
z dnia 28 grudnia 2WW1 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
                        mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami ) oraz w art. 7 i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ocPronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucPwale nr XXXEX/299/2001 Rady Miasta Oleśnicy 
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Mia-
sta Oleśnicy dokonuje się następującej zmiany:  
– po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 
„§ 13a.  1. W celu poprawy wykorzystania i racjonali-

zacji gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem Miasta Oleśnicy wydziela się z za-
sobu mieszkaniowego lokale socjalne oraz 
dokonuje przekwalifikowania lokali miesz-
kalnycP  o  obniżonym standardzie na lo-
kale socjalne. 

2. Wydzielenia  z mieszkaniowego zasobu 
Miasta Oleśnicy lokali socjalnycP dokonuje 
Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

3. Przekwalifikowania lokali mieszkalnycP  
o obniżonym standardzie na lokale socjal-
ne dokonuje Burmistrz Miasta  Oleśnicy. 

4. Zasady wynajmowania lokali socjalnycP 
powstałycP z przekwalifikowania lokali 
mieszkalnycP o obniżonym standardzie zo-
staną określone w odrębnej ucPwale”. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy.  

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 
PRZEWODNEWZDWI 

RADI  MEASTA 
 

RYSZARD ZELINKA
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15W9 

UCHWAŁA RAD  MIASTA WAŁBRZ CHA 

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  
miasta Wałbrzycha 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada 
Miejska WałbrzycPa ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami miasta WałbrzycPa w  celu  poznania 
opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia 
sprawy poddanej  konsultacjom. 

§ 2 

1. Konsultacje z mieszkańcami miasta przeprowadza 
się w przypadkacP przewidzianycP w przepisacP  
prawa oraz w innycP sprawacP należącycP do 
kompetencji  gminy uznanycP za istotne dla miasta, 
jeżeli Rada Miejska tak postanowi. 

2. Konsultacje mogą polegać na: 
1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej 

przedmiotem konsultacji, 
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub 

pytania, 
3) dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi 

wariantami. 
3. Konsultacje w zależności od icP przedmiotu mogą 

obejmować obszar całego miasta lub mieć cParak-
ter lokalny, dotyczący mieszkańców określonej 
części miasta. 

§ 3 

Konsultacje, na zasadacP określonycP niniejszą ucPwa-
łą przeprowadza się z inicjatywy Rady Miejskiej lub  na 
wniosek Prezydenta Miasta. 

§ 4 

UcPwała Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji powinna zawierać w szczególności okre-
ślenie: 
1) przedmiotu konsultacji, 
2) terenu objętego konsultacjami, 
3) terminu przeprowadzenia konsultacji, 
4) wzoru karty konsultacyjnej. 

§ 5 

Przeprowadzenie konsultacji zarządza Prezydent Mia-
sta.  

§ 6 

Konsultacje, o którycP mowa w § 2, poprzedza kam-
pania informacyjna przeprowadzona m.in. w formie 
organizowanycP z mieszkańcami spotkań dot. przed-
miotu konsultacji. 

§ 7 

Zebranie wyników konsultacji następuje poprzez prze-
prowadzenie głosowania w oparciu o karty konsulta-
cyjne w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prezy-
denta Miasta. 

§ 8 

Nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowa-
dzenia konsultacji Prezydent Miasta: 
1) przygotowuje kalendarz czynności związanycP  

z przeprowadzeniem konsultacji,                    
2) sporządza spis osób uprawnionycP do wzięcia 

udziału w konsultacjacP, 
3) określa wzór protokołu zawierającego zbiorcze wy-

niki konsultacji. 

§ 9 

W konsultacjacP społecznycP mają prawo brać udział 
pełnoletni mieszkańcy WałbrzycPa posiadający prawo 
wyborcze. 

§ 10 

Protokół z przeprowadzonycP konsultacji Prezydent 
Miasta przedstawia Radzie Miejskiej na najbliższej sesji 
i ogłasza go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w WałbrzycPu. 

§ 11 

Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji 
pokrywane są z budżetu Miasta 

§ 12 

Wykonanie ucPwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta. 

§ 13 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNEWZDWA 
RADI MEEJSKEEJ 

 
ALICJA ROSIAK
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UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W JAWORZ NIE ŚLASKIEJ 

z dnia 7 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
nr XLVIII/55/W5 z dnia 23 listopada 2WW5 r. w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna 
                                         Śląska na rok 2WWł 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkacP 
i opłatacP lokalnycP (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z póżn. 
zmianami) Rada Miejska w Jaworzynie Śl. ucPwala:  

 
 

§ 1 

W ucPwale Rady Miejskiej nr XLVEEE/55/05 z dnia  
23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 
rocznycP stawek podatku od nierucPomości na terenie 
gminy Jaworzyna Śl. na rok 2006 dodaje się § 1a  
o następującym brzmieniu:  
– zwalnia się nierucPomości lub icP części zajęte na 

cele ocProny przeciwpożarowej z wyjątkiem wyko-
rzystywanycP do prowadzenia działalności gospo-
darczej, 

– zwalnia się niezajęte przez stowarzyszenia do pro-
wadzenia statutowej działalności, nierucPomości 
lub icP części zajęte na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświa-
ty, wycPowania, nauki i tecPniki, kultury fizycznej  

i sportu z wyjątkiem wykorzystywanycP do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jaworzyna Śl. 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r.  
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK
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UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boniaikaty od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
                               aizycznym w prawo własności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nierucPomości (Dz. U. Nr 175, 
poz. 1459) ucPwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wyso-
kości 95w od opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w odniesieniu do nierucPomości stano-
wiącycP własność Gminy Miejskiej Głogów: 
1) zabudowanycP budynkami mieszkalnymi jedno-

rodzinnymi,  
2) zabudowanycP budynkami mieszkalnymi wielo-

rodzinnymi. 
2. Bonifikaty, o którycP mowa w ust. 1 pkt 1, 2, nie 

dotyczą budynków mieszkalnycP jednorodzinnycP 
wykorzystywanycP na cele inne niż mieszkaniowe, 
udziałów w nierucPomościacP gruntowycP przyna-

leżnycP do lokali użytkowycP oraz udziałów w nie-
rucPomościacP wykorzystywanycP na cele inne niż 
mieszkaniowe. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
EUGENIUSZ PATYK
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UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na  
działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli 
                                           niepublicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) ucPwala się, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Podstawą przyznania dotacji jest wniosek osoby fi-
zycznej i prawnej prowadzącej przedszkole niepublicz-
ne zawierający: 
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

prowadzonej przez jednostkę  samorządu terytorial-
nego, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, 

2) planowaną liczbę dzieci uczęszczającycP do przed-
szkola, 

3) zobowiązanie do informowania gminy o zmianacP 
zacPodzącycP w liczbie dzieci uczęszczającycP do 
przedszkola, 

4) numer racPunku, na który ma być przekazana dota-
cja. 

§ 2 

1. Ustala się dotację przypadającą na jedno dziecko w 
przedszkolu niepublicznym w wysokości 75w wy-
datków bieżącycP ponoszonycP w przeliczeniu na  
1 dziecko w przedszkolacP publicznycP tego same-
go typu, prowadzonycP na terenie Gminy Miejskiej 
Głogów z pominięciem Przedszkola Publicznego  
nr 20 z Oddziałem Żłobkowym, oddziałów przed-
szkolnycP przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz 
przedszkoli będącycP w fazie likwidacji. 

2. Do wyliczenia zaliczki dotacji przyjmuje się ilość 
dzieci uczęszczającycP do przedszkoli publicznycP 
tego samego typu pomijając przedszkola wymienio-
ne w ust. 1, z roku kalendarzowego poprzedzające-
go rok udzielenia dotacji. 

3. W okresie przerwy wakacyjnej, tj. w miesiącu lipcu 
i sierpniu, dla ustalenia wysokości kosztów utrzy-
mania jednego dziecka, potrzebnycP do wyliczenia 
wysokości dotacji, przyjmuje się takie same zasady 
określone w ust. 2. 

4. Zaliczkę dotacji ustala się w oparciu o wydatki bie-
żące, pomniejszone o wpływy wnoszone przez ro-
dziców z tytułu tzw. opłaty stałej, ponoszone w ro-
ku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania 
dotacji. 

5. Za wydatki bieżące, określone w ust. 1, należy 
rozumieć wydatki bieżące ponoszone przez przed-
szkola publiczne Gminy Miejskiej Głogów bez na-
kładów na remonty przedszkoli publicznycP. 

6. Za podstawę kalkulacyjną do obliczeń wysokości 
dotacji określonej w ust. 1 brana jest kwota prze-
znaczona z budżetu miasta na finansowanie przed-
szkoli publicznycP po pomniejszeniu pełnej kwoty 

wydatków bieżącycP ponoszonycP z budżetu  
o wpływy wnoszone przez rodziców z tytułu tzw. 
opłaty stałej. 

7. Kwota dotacji określona w ust. 1 nie obejmuje 
kosztów remontów kapitalnycP dzierżawionycP nie-
rucPomości, przeznaczonycP na działalność statu-
tową. Zasady finansowania remontów kapitalnycP 
regulowane są odrębnymi umowami. 

§ 3 

1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne jest 
zobowiązana złożyć pisemną informacje do dnia  
15 każdego miesiąca o faktycznej liczbie dzieci 
uczęszczającycP do przedszkola. 

2. Dotacji udziela się miesięcznie w formie zaliczki 
przekazywanej z góry nie później niż do dwudzie-
stego dnia każdego miesiąca zgodnie z informacją 
zawartą w ust. 1. 

3. Zaliczkę dotacji w okresie przerwy wakacyjnej,  
tj. w miesiącacP lipcu i sierpniu, ustala się w opar-
ciu o średnią liczbę dzieci uczęszczającycP do 
przedszkola niepublicznego w miesiącacP od stycz-
nia do czerwca danego roku. 

§ 4 

1. Osoba, o której mowa w § 3, sporządza i przekazu-
je gminie, nie później niż w ciągu 20 dni po upływie 
każdego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji za 
okres od początku roku do końca miesiąca spra-
wozdawczego. 

2. Gmina w ramacP prowadzenia bieżącego nadzoru 
ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej ewi-
dencji wycPowanków prowadzonej przez przed-
szkola niepubliczne otrzymujące dotację z budżetu 
Gminy Miejskiej Głogów. 

3. Ostatecznego rozliczenia udzielanej dotacji za okres 
roczny przedszkole niepubliczne dokonuje w termi-
nie do 15 stycznia roku następnego. 

4. Wałkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres 
roczny przedszkolom niepublicznym nastąpi po 
ustaleniu faktycznie poniesionycP wydatków finan-
sowycP w roku udzielenia dotacji przez Gminę 
Miejską Głogów (dotacja pomniejszona o opłatę 
wnoszoną przez rodziców) w oparciu o faktyczną 
liczbę dzieci uczęszczającycP do przedszkoli pu-
blicznycP w roku udzielenia dotacji. 

§ 5 

1. Dotację wstrzymuje się w przypadku: 
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1) zaprzestania działalności przez przedszkole, 
2) niezłożenia rozliczenia rocznego dotacji przez przed-

szkole niepubliczne dotyczącego ilości dzieci 
uczęszczającycP do przedszkola,  

3) niezłożenia informacji o planowanej liczbie dzieci 
organowi dotującemu nie później niż do 30 wrze-
śnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 6 

Traci moc ucPwała nr XXV/459/2001 z dnia 28 grud-
nia 2001 r. w sprawie szczegółowycP zasad ustalania 
wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuń-
czo-wycPowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli nie-
publicznycP. 

§ 7 

Wykonanie ucPwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 8 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
EUGENIUSZ PATYK
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UCHWAŁA RAD  MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/254/2WW5 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 31 maja 2WW5 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta 
                                               Głogowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) w związku 
z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, 
poz. 2259) ucPwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

W ucPwale nr XXEX/254/2005 Rady Miejskiej w Gło-
gowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie organizacji  
i szczegółowycP zasad ponoszenia odpłatności za po-
byt w ośrodkacP wsparcia na terenie miasta Głogowa, 
zmienionej ucPwałą nr XXXEEE/292/2005 Rady Miej-
skiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. wprowa-
dza się następujące zmiany:  
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Zwalnia się z ponoszenia kosztów wyżywienia  
w Domu Dziennego Pobytu i RePabilitacji dla Dzieci 
Specjalnej Troski osoby, którycP docPód na osobę  
w rodzinie nie przekracza 150w kryterium docPodo-
wego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
Osoby, którycP docPód przekracza kwotę, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, ponoszą koszty wyżywie-
nia na zasadacP określonycP w ust. 4.” 
W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„Osoby określone w ust. 2, którycP docPód na osobę 
w rodzinie przekracza 150w kryterium docPodowego 
na osobę w rodzinie ponoszą odpłatność na zasadacP 
określonycP w tabeli nr E”. 
W § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„W latacP 2006 do 2009 ustala się warunki odpłatno-
ści za pomoc przyznawaną w ramacP programu wielo-
letniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 
osobom, którycP docPód na osobę w rodzinie lub oso-
by samotnie gospodarującej przekracza 150w kryte-
rium docPodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.” 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 roku.  
 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
EUGENIUSZ PATYK
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UCHWAŁA RAD  GMIN  DZIADOWA KŁODA 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Dziadowa Kłoda 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 6 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminacP (tekst jednolity z 2005 r. 
Dz. U. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy o odpadacP oraz o zmianie niektórycP innycP 
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powia-
towego Enspektora Sanitarnego Rada Gminy w Dziadowej Kłodzie ucPwala 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kło-
da, zwany dalej regulaminem, w następującej treści: 

 
 

R O Z D Z E A Ł   E 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Dziadowa Kłoda, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 2 

Regulamin obowiązuje właścicieli nierucPomości, 
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie Gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 3 

Elekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 

formy posiadania zwierząt gospodarskicP bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób icP utrzy-
mywania i użytkowanias 

2) Planie Gospodarki Odpadami (dalej: PGO) – należy 
przez to rozumieć Program OcProny Środowiska 
dla Gminy Dziadowa Kłoda wraz z Planem Gospo-
darki Odpadami prowadzonej ucPwałą nr 
VEE/99/04 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 
czerwca 2004 r. w sprawie ucPwalenia Programu 
OcProny Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda 
wraz z Planem Gospodarki Odpadami, 

3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: 
KPGO) – należy przez to rozumieć przyjęty przez 
Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadacP (Dz. U 
nr 62, poz. 628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze 
Polskim z 28 lutego 2003 r.(MP Nr 11, poz. 159)s 

4) lokalach/mobilnych punktach odbioru selektywne-
go (dalej: LOPS) – należy przez to rozumieć, zlo-
kalizowane na osiedlacP o zabudowie wieloro-
dzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane  
i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące 
obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni,  
w określonycP godzinacP mieszkańcy tycP osiedli 
mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, 
wyselekcjonowane odpady kucPenne i zielone, 
oraz osobno, opakowania z papieru tektury, opa-

kowania wielomateriałowe, opakowania z two-
rzyw sztucznycP, odpakowania ze szkła, opako-
wania z blacPy stalowej i opakowania z alumi-
nium, a także odpady niebezpieczne i w ustalo-
nycP Parmonogramem terminacP, wielkogabary-
towe, w którycP pracownik podmiotu uprawnio-
nego rejestruje na indywidualnycP kontacP miesz-
kańców ilość odebranycP, wyselekcjonowanycP 
odpadóws 

5) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozu-
mieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiorni-
kacP bezodpływowycPs 

6) odpadach budowlanych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów pocPodzącycP z remontów i bu-
dów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni 
składającycP się na odpady komunalnes 

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 
odpady komunalne w rozumieniu ustawy  
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadacP (Dz. U Nr 62, 
poz. 628, ze zm.)s 

8) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów niebezpiecznycP w rozumieniu 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadacP (Dz. U 
Nr 62, poz. 628, ze zm.)s 

9) odpadach opakowaniowych – należy przez to ro-
zumieć opakowania z papieru i tektury, opakowa-
nia wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznycP, opakowania ze szkła, opakowania  
z blacPy stalowej i opakowania z aluminium, wy-
mienione w KPGO pośród 18 strumieni składają-
cycP się na odpady komunalnes 

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się 
przez to odpady ulegającycP biodegradacji w ro-
zumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dacP (Dz. U z Nr 62, poz. 628 ze zm.)s 

11) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się 
przez to jeden ze strumieni odpadów komunal-
nycP wymienionycP w KPGOs 

12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć 
frakcję odpadów ulegającycP biodegradacji, po-
wstającycP w wyniku pielęgnacji i uprawy ogro-
dów i terenów zielonycPs 

13) podmiotach uprawnionych – należy przez to ro-
zumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jed-
nostkami organizacyjnymi lub podmiotami posia-
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dającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy 
jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo 
podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
ważne zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie: 
a) odbierania odpadów komunalnycP od właści-

cieli nierucPomości, 
b) opróżniania zbiorników bezodpływowycP i 

transportu nieczystości ciekłycP, 
c) ocProny przed bezdomnymi zwierzętami, 
d) prowadzenia scPronisk dla bezdomnycP zwie-

rząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcycP i icP częścis 

14) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instala-
cje i urządzenia zdefiniowane w ustawie  
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminacP (Dz. U. Nr 132, poz. 622 
ze zm.)s 

15) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez 
to instalacje i urządzenia przeznaczone do groma-
dzenia nieczystości ciekłycP w miejscu icP po-
wstanias 

16) właścicielach nieruchomości – należy przez to 
rozumieć właścicieli nierucPomości oraz osoby 
władające nierucPomością na podstawie innego 
tytułu prawnego zobowiązane do realizowania 
obowiązków w zakresie utrzymania czystości  
i porządkus 

17) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to 
zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ocPronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.)s 

18) zwierzętach domowych – rozumie się przez to 
zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ocPronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)s 

19) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to 
zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy  
z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji Podowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarskicP (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 207, poz.1762 ze zm.). 

R O Z D Z E A Ł   EE 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  
i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4 

Właściciele nierucPomości zapewniają utrzymanie na 
icP terenie czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-Pigienicznego, poprzez: 
1) wyposażenie nierucPomość w dostateczną ilość 

pojemników służącycP do gromadzenia odpadóws 
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym po-

mieszczeń, mieszczącycP urządzenia na odpadys 
3) przyłączenie nierucPomości do istniejącej sieci ka-

nalizacyjnej, a w przypadkacP określonycP w art. 5 
ust 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U 
Nr 132, poz. 622 ze zm.) wyposażenie nierucPo-
mości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłycP lub przydomową oczyszczalnie ścieków by-
towycPs 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innycP zanieczysz-
czeń z części nierucPomości udostępnionycP do 
użytku publicznego oraz z cPodników przylegają-
cycP bezpośrednio do nierucPomości, usuwanie 
błota, śniegu i lodu powinno odbywać się nie-
zwłocznie, natomiast innycP zanieczyszczeń w mia-
rę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodnius 

5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nycP części z nierucPomościs 

6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innycP 
obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków 
itp., umieszczonycP tam bez zacPowania trybu 
przewidzianego przepisami prawas 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 4 pkt 6). 
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nierucPomości ma-

teriału rozbiórkowego i resztek materiałów budow-
lanycP, powstałycP w wyniku remontu i moderni-
zacji lokali i budynków. 

§ 5 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów niebezpiecznycP na powierzcP-
ni ziemi oraz w instalacjacP grzewczycP budyn-
kóws 

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów malej arcPi-
tektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wy-
posażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania 
odpadów, obiektów przeznaczonycP do umiesz-
czania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiącycP 
elementy infrastruktury komunalnejs 

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogło-
szeń itp. w miejscacP do tego niewyznaczonycPs 

4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do te-
go celu ścianamis 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-
2/42/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 pkt 2, 3 i 4). 

5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla 
zabaw dzieci i uprawiania sportus 

6) zakopywania odpadów oraz padłycP zwierząts 
7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałycPs 
8) wylewania nieczystości ciekłycP poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymis 
9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-

wowycP przez właścicieli nierucPomościs 
10) wykorzystywania nieczynnycP studni kopanycP 

do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłycP  
i wód opadowycP spływającycP z powierzcPni 
dacPów, podjazdów itp. 

R O Z D Z E A Ł   EEE 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza 
myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 6 

Zezwala się na mycie pojazdów samocPodowycP na 
terenie nierucPomości niesłużącycP do użytku publicz-
nego, pod warunkiem odprowadzania powstałycP 
ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływo-
wycP, po uprzednim icP przejściu przez łapacz oleju  
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i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do 
gleby lub wód powierzcPniowycP jest zabronione. 

§ 7 

Naprawa pojazdów samocPodowycP związana z icP 
bieżącą eksploatacją jest dozwolona na trenie nieru-
cPomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanie-
czyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsia-
dów. Powstałe odpady powinny być gromadzone  
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

R O Z D Z E A Ł   EV 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości  
                  oraz na drogach publicznych 

§ 8 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to:  
1) kosze uliczne o pojemności 10 l do 50 l, 
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l i 1100 l, 
3) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i 

wielkogabarytowe, 
4) worki, 
5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła, tworzyw sztucznycP, papie-
ru i tektury o pojemności od 800 l do 1500 l. 

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób 
selektywny, należy gromadzić w pojemnikacP lub 
konteneracP o minimalnej pojemności, uwzględnia-
jącej wskaźniki określone w PGO. 

3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, 
należy gromadzić w następujący sposób: 
1) odpady kucPenne ulegające biodegradacji: 

– w gospodarstwacP indywidualnycP (domacP 
jednorodzinnycP) można składać je w przy-
domowycP kompostownikacP, 

– w zabudowie wielorodzinnej najemca składa 
je w odrębny przeznaczony do tego celu ku-
beł koloru brązowego, 

2) odpady opakowaniowe łącznie z papierem, tek-
turą i metalami składowane są do worków kolo-
ru czarnego, 

3) odpady wielkogabarytowe należy wystawić na 
cPodnik przed wejściem do nierucPomości, 

4) odpady budowlane są składowane do kontenera. 
4. Właściciel nierucPomości zapewnia utrzymanie czy-

stości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości szczelnego zbiornika bezodpływowego do 
ilości osób stale lub czasowo przebywającycP na jej 
terenie, w taki sposób by opróżnianie było koniecz-
ne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia 
do przepełnienia. Przepustowość przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do 
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzy-
skanie stopnia icP oczyszczania określonego w 
przepisacP odrębnycP. Określając wielkość i prze-
pustowość tycP urządzeń należy przyjąć wskaźniki 
wytwarzania ścieków określone w PGO. 

§ 9 

1. Gmina lub prowadzący Pandlową działalność go-
spodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscacP 

publicznycP, przed sklepami itp., pojemniki prze-
znaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie 
od indywidualnego, selektywnego zbierania odpa-
dów opakowaniowycP, papieru, tektury, tekstyliów 
i metali, uzupełniają gminny system selektywnej 
zbiórki odpadów. 

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokali-
zowane w miejscacP publicznycP, mają pojemność 
od 0,8 m3 do 1,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju 
odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc: 
– zielony – przeznaczony na opakowania szklane, 

kolorowe, 
– biały – przeznaczony na opakowania szklane, 

bezbarwne, 
– niebieski – przeznaczone na papier i tekturę nie-

opakowaniową, 
– żółty – przeznaczony na opakowania z tworzyw 

sztucznycP, 
– czarny – przeznaczony na opakowania wieloma-

teriałowe, 
3. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi 

Pandlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki 
są przez właścicieli nierucPomości lub przedsiębior-
ców użytkującycP tereny komunikacji publicznej 
obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stale 
kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 
– odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na 

drogacP publicznycP nie może przekraczać  
200 metrów 

– na przystankacP komunikacji kosze należy lokali-
zować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedz-
twie oznaczenia przystanku, 

– wielkość koszy ulicznycP została określona  
w § 9 ust. 1 pkt 1. 

4. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, 
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób 
uczestniczącycP w imprezie oraz w szalety przeno-
śne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestni-
czącycP w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie prze-
kracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy – liczby te na-
leży zwiększyć o 50 proc. w stosunku do podanycP 
wyżej, na każde następne 4 godziny trwania impre-
zy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć 
umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarcze-
nie pojemników i szaletów oraz icP opróżnienie  
i uprzątnięcie. 

§ 10 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnycP, zbiorników bezodpływowycP  
i przydomowycP oczyszczalni ścieków należy 
uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków tecPnicznycP, jakim powinny 
odpowiadać budynki i icP usytuowanie (Dz. U  
Nr 75, poz. 690). 

2. Na terenie nierucPomości pojemniki na odpady oraz 
worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym 
dla pracowników podmiotu uprawnionego bez ko-
nieczności otwierania wejścia na teren nierucPomo-
ści lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wy-
stawiać je w dniu odbioru, zgodnie z Parmonogra-
mem, na cPodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
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nierucPomości. Dopuszcza się także wjazd na teren 
nierucPomości pojazdów podmiotu uprawnionego 
w celu odbioru odpadów zgromadzonycP w pojem-
nikacP. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłycP lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nicP pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu icP opróżnienia. 

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na 
terenie nierucPomości, w miejscu widocznym, 
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę po-
trzeb utwardzonej powierzcPni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

5. Właściciel nierucPomości ma obowiązek utrzymy-
wania pojemników na odpady w stanie czystości, 
dobrym stanie tecPnicznym oraz icP okresowego 
dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wyko-
nywać podmiot uprawniony. 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 10 ust. 5 zdanie drugie). 
6. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe mu-

szą być wystawione w terminie przewidzianym 
Parmonogramem na cPodnik lub ulicę przed wej-
ściem na teren nierucPomości w zabudowie jedno-
rodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarząd-
cę nierucPomości do tego celu w zabudowie wielo-
rodzinnej. 

7. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone 
muszą być złożone w udostępnionycP przez pod-
miot uprawniony konteneracP, w miejscu umożli-
wiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, 
na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieru-
cPomości lub wyznaczonym do tego celu przez za-
rządcę nierucPomości w zabudowie wielorodzinnej. 

8. Zasady rozmieszczania koszy ulicznycP określa  
§ 10 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

§ 11 

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikacP na odpa-
dy komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popio-
łu, żużla, szlamów, substancji toksycznycP, żrą-
cycP, wybucPowycP, przeterminowanycP leków, 
zużytycP olejów, resztek farb, rozpuszczalników, 
lakierów i innycP odpadów niebezpiecznycP oraz 
odpadów z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikacP i koszacP na 
odpady, jakicPkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i 
nieopakowaniową zabrania się wrzucać: 
– opakowania z zawartością, np. żywnością, 

wapnem, cementem, 
– kalkę tecPniczną, 
– prospekty, foliowane i lakierowane katalogi. 

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się 
wrzucać: 
– ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

doniczki), 
– lustra, 
– szklane opakowania farmaceutyczne i cPemicz-

ne z pozostałościami zawartości, 
– szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojo-

ne), 
– szyby samocPodowe. 

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nycP zabrania się wrzucać: 
– tworzywa sztuczne pocPodzenia medycznego, 

mokre folie, 
– opakowania i butelki po olejacP i smaracP, pusz-

ki i pojemniki po farbacP i lakieracP, 
– opakowania po środkacP cPwasto- i owadobój-

czycP.  
6. Zabrania się odprowadzania płynnycP odcPodów 

zwierzęcycP oraz odsiąków z obornika do zbiorni-
ków bezodpływowycP, w którycP gromadzone są 
ścieki bytowe. 

R O Z D Z E A Ł   V 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości oraz terenów przeznaczonych do użytku  
                             publicznego 

§ 12 

1. Właściciele nierucPomości są zobowiązani do za-
warcia umowy z podmiotem uprawnionym na od-
biór odpadów komunalnycP. 

2. Właściciele nierucPomości są zobowiązani, w celu 
umożliwienia przygotowania treści umowy, do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji 
ludności liczby osób zamieszkującycP na terenie 
nierucPomości, lub gdy stan faktyczny różni się od 
niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwacP i icP 
przyczynacP. 

3. Właściciele nierucPomości prowadzący działalność 
gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania 
umowy, do podania upoważnionemu przedstawicie-
lowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwia-
jącej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki. 

4. Właściciele nierucPomości, które nie są podłączone 
do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do nie-
zwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym 
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomo-
wej. 

5. Właściciel nierucPomości jest zobowiązany do udo-
kumentowania w formie umowy korzystania z 
usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru 
odpadów komunalnycP lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowycP. Dowody uiszczania opłat za od-
biór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowycP, właściciel nierucPomości jest obowiązany 
przecPowywać przez okres 3 lat. 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 12 ust. 5 zdanie drugie). 

§ 13 

1. Wzęstotliwość pozbywania się odpadów komunal-
nycP z terenu nierucPomości ustala się: – co 2 ty-
godnie. 

2. Wzęstotliwość usuwania odpadów komunalnycP  
z terenów przeznaczonycP do użytku publicznego 
ustala się: – co 2 tygodnie. 

3. Właściciele nierucPomości wyposażonycP w zbior-
niki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je  
z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,  
a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiorni-
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ka, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnio-
nemu, z którym posiada umowę na opróżnianie 
zbiorników. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników 
powinna wystarczyć na opróżnianie icP nie częściej 
niż raz w tygodniu. 

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika 
bezodpływowego, właściciel nierucPomości jest 
zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nie-
szczelności oraz powiadomienia o tym gminy. 

5. Właściciele punktów PandlowycP i usługowycP 
zlokalizowanycP poza budynkami są zobowiązani 
usuwać odpady codziennie. 

6. Organizatorzy imprez masowycP zobowiązani są 
usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz 
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 14 

1. Właściciel nierucPomości jest zobowiązany zapełnić 
urządzenia do zbierania odpadów w sposób okre-
ślony w § 11. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowycP i oczysz-
czalni przydomowycP odbywa się na podstawie za-
mówienia właściciela nierucPomości, złożonego do 
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umo-
wę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 
36 godzin od złożenia. 

3. Wzęstotliwość opróżniania z osadów ściekowycP 
zbiorników oczyszczalni przydomowycP wynika z 
icP instrukcji eksploatacji. 

4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiąza-
ni do natycPmiastowego usunięcia zanieczyszczeń 
powstałycP w wyniku załadunku i transportu odpa-
dów oraz nieczystości płynnycP. 

5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowycP, aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu rucPu drogowego i odbywały się 
według tras i w terminacP wyznaczonycP Parmo-
nogramem. 

R O Z D Z E A Ł   VE 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji dopuszczonych do składowania na 
składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselek-
cjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są  
                       podmioty uprawnione 

§ 15 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnycP 
ulegającycP biodegradacji kierowanycP do składowa-
nia: 
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 proc. 

wagowo całkowitej masy odpadów ulegającycP 
biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż  
50 proc., 

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż  
35 proc., w stosunku do masy tycP odpadów wy-
tworzonycP w roku 2000 r. wynoszącycP 250 Mg, 

§ 16 

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regula-
minu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolej-

nycP latacP wyselekcjonować spośród odpadów ko-
munalnycP przekazywanycP przez jedną osobę i pod-
dać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów okre-
ślone w poziomacP selekcji. 

R O Z D Z E A Ł   VEE 

Inne wymagania wynikające z planu gospodarki 
odpadami 

§ 17 

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieru-
cPomości przez podmioty uprawnione podlegają 
unieszkodliwianiu w następującycP instalacjacP lub 
są przekazywane następującym podmiotom do od-
zysku lub recyklingu: 
1) odpady nieselekcjonowane: gminne wysypisko 

śmieci, 
2) odpady kucPenne: gminne wysypisko śmieci, 
3) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papie-

rem, tekturą, tekstyliami i metalami: podmiot 
posiadający uprawnienia do odbioru, 

4) odpady niebezpieczne: podmioty posiadające ze-
zwolenie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezod-
pływowycP należy odtransportować specjalistycz-
nym sprzętem za pośrednictwem zakładu posiada-
jącego zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowycP i transportu nieczy-
stości ciekłycP do stacji zlewnej w Dziadowej Kło-
dzie – Oczyszczalnia Ścieków. 

§ 18 

Na terenie gminy dopuszcza się : 
1) kompostowanie odpadów roślinnycP powstającycP 

na terenie nierucPomości we własnym zakresie i na 
własne potrzeby, lub 

2) spalanie pozostałości roślinnycP na terenie nieru-
cPomości poza urządzeniami i instalacjami do tego 
przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnycP 
przepisów. 

R O Z D Z E A Ł   VEEE 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
       terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zacPowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniającycP ocPronę zdrowia i ży-
cia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, 
aby zwierzęta te nie byty uciążliwe dla otoczenia 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do 
sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 
szczególności niepozostawiania icP bez dozoru. 

§ 20 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymującycP zwierzę-
ta domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 

– zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w refera-
cie finansowym w terminie 14 dni od wejścia 
w posiadanie psas wpis w rejestrze obejmuje 
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następujące dane: imię i nazwisko właścicie-
la, adres właściciela, imię psa, 

– wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku 
ras uznawanycP za agresywne – w kaganiec, 

– prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uzna-
wanej za agresywną lub w inny sposób za-
grażającego otoczeniu 

– w nałożonym kagańcu, 
– opłacanie podatku od posiadania psów, któ-

rego wysokość ustala corocznie rada gminy, 
Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 20 ust. 1 pkt 1 tiret piąty). 

– systematyczne szczepienie przeciwko wście-
kliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ocPronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu cPorób zakaźnycP zwie-
rząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), która nakłada 
obowiązek szczepienia psów w wieku powy-
żej trzecP miesięcy i okazywanie na żądanie 
władz sanitarnycP, weterynaryjnycP, policyj-
nycP, straży miejskiej zaświadczenia o prze-
prowadzonym szczepieniu, 

– uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie  
z treścią rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznycP i administracji z 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie wykazu ras psów 
uznawanycP za agresywne (Dz. U. Nr 77, 
poz. 687),  

2) w odniesieniu do wszystkicP zwierząt domo-
wycP: 
– stały i skuteczny dozór, 
– niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-

teczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonycP dla zwierząt, takicP jak lecz-
nice, wystawy itp., postanowienie to nie do-
tyczy osób niewidomycP, korzystającycP z 
pomocy psów – przewodników, 

– niewprowadzanie zwierząt domowycP na te-
reny placów gier i zabaw, piaskownic dla 
dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zaka-
zem na podstawie odrębnycP ucPwał rady 
gminys 

– zwolnienie zwierząt domowycP z uwięzi do-
puszczalne jest wyłącznie na terenacP zielo-
nycP do tego przeznaczonycP i specjalnie 
oznakowanycP, w sytuacji, gdy właściciel ma 
możliwość sprawowania kontroli nad icP za-
cPowaniem, nie dotyczy ono psów ras uzna-
nycP za agresywnes 

– zwolnienie przez właściciela nierucPomości 
psów ze smyczy na terenie nierucPomości 
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieru-
cPomość jest ogrodzona w sposób uniemoż-
liwiający jej opuszczenie przez psa i wyklu-
czający dostęp osób trzecicP, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrze-
żeniems 

– natycPmiastowe usuwanie, przez właścicieli, 
zanieczyszczeń pozostawionycP przez zwie-
rzęta domowe w obiektacP i na innycP tere-
nacP przeznaczonycP do użytku publicznego, 
a w szczególności na cPodnikacP, jezdniacP, 
placacP, parkingacP, terenacP zielonycP itp.s 

nieczystości te, umieszczone w szczelnycP, 
nie ulegającycP szybkiemu rozkładowi tor-
bacP, mogą być deponowane w komunalnycP 
urządzeniacP do zbierania odpadóws posta-
nowienie to nie dotyczy osób niewidomycP, 
korzystającycP z psów przewodników, 

– niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju 
przez zwierzęta domowe. 

2. Hodowcy zwierząt domowycP zobowiązani są 
spełniać wymogi ustanowione dla PodującycP zwie-
rzęta gospodarskie na obszaracP wyłączonycP spod 
zabudowy. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie-
udomowionycP, utrzymywanycP w cParakterze 
zwierząt domowycP. 

4. Zwierzęta bezdomne na terenie Gminy będą wyła-
pywane po uprzednim zgłoszeniu i przekazywane 
do scProniska zwierząt Fundacji „Mali Bracia św. 
Franciszka” w Opolu. 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 20 ust. 4). 

R O Z D Z E A Ł   EX 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt  
gospodarskich 

§ 21 

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskicP 
takicP jak: 
1) koniowate 
2) bydło 
3) jeleniowate 
4) drób 
5) świnie 
6) owce 
7) kozy 
8) pszczoły 
9) zwierzęta futerkowe (lis, norka, jenot, szynszyla 

itp.) 
§ 22 

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskicP 
pod następującymi warunkami: 
1) przestrzegania obowiązującycP przepisów sanitar-

no-epidemiologicznycP, 
2) posiadania budynków gospodarskicP przeznaczo-

nycP do Podowli zwierząt spełniającycP wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

3) wytwarzane podczas prowadzenia Podowli odpady 
i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodo-
wać zanieczyszczenia terenu nierucPomości, jak 
również wód powierzcPniowycP i podziemnycP,  

4) przetrzymywanie zwierząt i prowadzenie Podowli 
nie będzie powodowało uciążliwości, w szczegól-
ności zapacPowycP, Pałasu dla współużytkowni-
ków oraz użytkowników nierucPomości sąsiednicP. 

R O Z D Z E A Ł   X 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  
oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 23 

Właściciele nierucPomości zobowiązani są do prze-
prowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na terenie 
nierucPomości. 
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§ 24 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji po-
daje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym 
Enspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenia umieszczone na tablicacP ogłoszeń 
w poszczególnycP miejscowościacP. 

§ 25 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Pań-
stwowym Powiatowym Enspektorem Sanitarnym, 
określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przepro-
wadzenia. 

§ 26 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nierucPomości. 
Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.EE.0914-2/42/06 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. do WSA we Wrocławiu na 
§ 26). 

R O Z D Z E A Ł   XE 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze 
grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja  

1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 
ze zm). 

2. Postępowanie w sprawacP, o którycP mowa  
w ust. 2, toczy się według przepisów ustawy  
z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania  
w sprawacP o wykroczenia. (Dz. U. Nr 106,  
poz. 1148 ze zm.) 

§ 28 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Kłoda. 

§ 29 

Traci moc ucPwala nr XX/121/97 Rady Gminy w 
Dziadowej Kłodzie z dnia 17 kwietnia 1997 r. w spra-
wie szczegółowycP zasad utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 30 

UcPwała wcPodzi w życie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI GMENI 
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1515 

UCHWAŁA RAD  GMIN  W PRZEWORNIE 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie ucPwala: 

 
 

Regulamin dostarczania wody 
 
 

R o z d z i a ł   E 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Elekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń: 
a) „Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 ze zmianami), 

b) „Umowa” należy przez to rozumieć umowę o za-
opatrzenie w wodę, 

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będą-
cy stroną umowy o przyłączenie do sieci lub zaopa-
trzenia w wodę, o którym mowa w art. 2 pkt 3 
Ustawy, 

d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć Zakład 
Usług KomunalnycP w Przewornie, jako jednostkę 
organizacyjną Gminy Przeworno, która nie posiada 
osobowości prawnej, i która prowadzi działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

§ 2 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wo-
dę 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. 
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R o z d z i a ł EE 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie 
dostawy wody 

§ 4 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ma obowią-
zek zapewnić zdolność posiadanycP urządzeń wo-
dociągowycP do realizacji dostaw wody w wyma-
ganycP ilościacP oraz o odpowiednim ciśnieniu w 
sieci w sposób ciągły i niezawodny, 

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
Ministra Enfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków tecPnicznycP jakim powinny 
odpowiadać budynki i icP 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-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczącycP jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
Nr 203, poz. 1718). 

4. Przedsiębiorstwo może wprowadzić czasowe ogra-
niczenia w dostawie wody w przypadku wystąpie-
nia jej niedoboru powstałego nie z winy Przedsię-
biorstwa. 

§ 5 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z wody 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodują-
cy pogorszenia jakości usług świadczonycP przez 
Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności 
Przedsiębiorstwa, w szczególności do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia skażenia cPe-
micznego lub bakteriologicznego wody w sieci wo-
dociągowej na skutek cofnięcia się wody z instala-
cji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody  
z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnio-
nycP pomieszczeń, w którycP zamontowany jest 
wodomierz, 

c) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom 
Przedsiębiorstwa wstępu na teren nierucPomości  
i do pomieszczeń w celacP określonycP przepisami 
ustawy oraz niniejszego regulaminu, 

d) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnycP uję-
ciacP wody, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wy-
łącznie w celacP określonycP w warunkacP przyłą-
czenia do sieci. 

R o z d z i a ł EEE 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów  
z Odbiorcami usług 

§ 6 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umo-
wę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą, którego nie-
rucPomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wy-
stąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umo-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia 
Umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub 

zarządcą budynku wielolokalowego i osobami ko-
rzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są 
spełnione równocześnie wszystkie warunki określo-
ne w art. 6 ust. 6 Ustawy. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę 
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowe-
go, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią wa-
runki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególno-
ści warunki uniemożliwiające ustalenie należności 
za dostarczoną wodę dla poszczególnycP Odbior-
ców 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, w którym Odbiorca może za-
poznać się z Regulaminem dostarczania wody. 

§ 7 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta 
na czas nieokreślony lub określony. 

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić: 

a) za porozumieniem stron,  
b) z zacPowaniem okresu wypowiedzenia przewi-

dzianego w umowie, 
c) na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od 

umowy, jeżeli Odbiorca nie wykonuje obowiąz-
ków określonycP umową a wynikającycP  
z art. 8 ust. 1 Ustawy. 

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy  
w przypadkacP przewidzianycP w art. 8 ust. 1 
ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez 
oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy 
na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody. 

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków tecPnicznycP uniemożli-
wiającycP dalsze korzystanie z usług. 

§ 8 

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym 
w warunkacP tecPnicznycP przyłączenia lub umo-
wie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany 
Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozosta-
łycP warunków świadczenia usług, niezwłocznie po 
jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody, następuje 
po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie 
Umowy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie 21 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 / zarządcę budynku wielolokalowego wnio-
sku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi  
z lokali.  

§ 9 

1. Przedsiębiorstwo określa okresy rozliczeń obowią-
zujący Odbiorców usług w zależności od lokalnycP 
warunków tecPnicznycP i ekonomicznycP świad-
czenia usług, a także postanowień określonycP w 
odrębnycP przepisacP prawnycP oraz skutki niedo-
trzymania terminu zapłaty. 
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2. Mogą obowiązywać różne okresy rozliczeń dla po-
szczególnycP taryfowycP grup Odbiorców usług. 

3. Termin i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje 
w fakturze. 

§ 10 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami Ustawy 
i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczo-
nycP przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający dzia-
łalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
cPemicznego 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 antyskażeniowycP 
w przypadkacP i na warunkacP określonycP odręb-
nymi przepisami, 

c) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wy-
łącznie w celacP określonycP w warunkacP przyłą-
czenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej  
z Przedsiębiorstwem, 

d) zapewnienia niezawodnego działania posiadanycP 
instalacji i przyłączy wodociągowycP z urządzeniem 
pomiarowym włącznie, 

e) podjęcia działań ograniczającycP skutki awarii oraz 
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usu-
nięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomia-
rowycP, wodociągowycP i przyłączy 

f) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom 
Przedsiębiorstwa wstępu na teren nierucPomości i 
do pomieszczeń w celacP określonycP przepisami 
ustawy oraz niniejszego regulaminu. 

R o z d z i a ł   EV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat usta-
lone w taryaach 

§ 11 

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Enfrastruktury  
z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

§ 12 

W rozliczeniacP, strony Umowy obowiązane są sto-
sować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną 
ucPwałą rady gminy, bądź wprowadzoną w trybie  
art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umo-
wy. 

§ 13 

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną 
wodę w terminie określonym w fakturze, który nie 
może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawie-
nia. 

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wy-
sokości ilości zużytej wody oraz kwoty należnej  
z tego tytułu Przedsiębiorstwu, wynikającej z faktu-

ry, nie wstrzymuje jej zapłaty w terminie wskaza-
nym w fakturze. 

3. W przypadku zaistniałej nadpłaty na koncie Odbior-
cy, zalicza się ją na poczet przyszłycP należności 
Przedsiębiorstwa, lub na żądanie Odbiorcy usług 
zwraca się ją Odbiorcy w terminie 14 dni od dnia 
złożenia przez Odbiorcę pisemnego wniosku w tej 
sprawie, określającego sposób dokonania zwrotu. 

R o z d z i a ł V 

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

§ 14 

1. Przyłączenie nierucPomości do sieci wodociągowej 
odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i 
określenie warunków przyłączenia, zwanycP dalej 
„warunkami przyłączenia” złożony przez osobę 
ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
może występować osoba posiadająca tytuł prawny 
do korzystania z nierucPomości, która ma być przy-
łączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w 
szczególności zawierać: 
a) dane wnioskodawcy, 
b) adres podłączanej nierucPomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe), 
d) dane wykonawcy, 
e) datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

4. W uzasadnionycP przypadkacP Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która  
korzysta z nierucPomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 

§ 15 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do 
sieci załącza: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzy-

stania z nierucPomości, której dotyczy wniosek, a 
w przypadku nierucPomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w 
stosunku do nierucPomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nierucPomości względem istniejącycP sieci wodo-
ciągowej oraz innycP obiektów i urządzeń uzbroje-
nia terenu. 

§ 16 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przy-
padkacP szczególnycP przyłączenie do sieci nastę-
puje na podstawie umowy o przyłączenie, której 
projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia icP 
wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-

wej z instalacjami Odbiorcy, 
b) rodzaj materiałów z którycP ma być wykonane 

przyłącze, 
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego, 
d) określenie sposobu tecPnicznego odbioru robót, 
e) termin ważności warunków przyłączenia. 
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§ 17 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej może nastąpić 
po spełnieniu warunków przyłączenia, o którycP 
mowa w § 18, a w przypadku zawarcia umowy  
o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków  
w niej określonycP. 

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta 
m.in. w przypadkacP związanycP z budową sieci 
lub icP finansowaniem przez składającego wniosek 
o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w 
szczególności określać koszty związane z realizacją 
takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania  
i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją. 

§ 18 

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłą-
czenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowycP oraz budowlano-montażowycP. 

2. Określone w warunkacP względnie umowie o przy-
łączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionycP 
przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o którycP mowa  
w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protoko-
łacP, którycP wzory określa Przedsiębiorstwo. 

§ 19 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru tecPnicznego według 
zasad określonycP w warunkacP przyłączenia 
względnie umowie o przyłączenie. 

2. Protokół odbioru tecPnicznego przyłącza powinien 
zawierać co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem średni-

cy, materiałów i długości, 
c) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, 
d) adres nierucPomości do której wykonano podłą-

czenie, 
e) 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 VE 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu 
do usług wodociągowych 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci w przypadku braku wystarczającycP mocy 
produkcyjnycP oraz niewystarczającycP warunków 
tecPnicznycP uniemożliwiającycP 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 tecPnicz-
nymi.  

§ 21 

W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy 
w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wo-
domierzem głównym. 

R o z d z i a ł VEE 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania 
ciągłości usług i odpowiednich parametrów  

dostarczanej wody 

§ 22 

1. O przewidywanycP zakłóceniacP w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo winno uprze-
dzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić 
bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przy-
padkacP, gdy występują warunki stwarzające bez-
pośrednie zagrożenia dla życia, zdrowia i środowi-
ska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w 
szczególności, gdy: 
a) z powodu awarii sieci lub urządzeń nie ma moż-

liwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę, 
b) dalsze funkcjonowanie sieci lub urządzeń stwa-

rza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia 
lub środowiska. 

§ 23 

O planowanycP przerwacP lub ograniczeniacP w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na  
2 dni przed planowanym terminem. 

§ 24 

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 warunkacP korzystania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczycP punktów poboru 
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i sta-
wek opłat określonycP w obowiązującej taryfie. 

§ 25 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody w przy-
padkacP i na warunkacP określonycP w art. 8 Ustawy. 

R o z d z i a ł   VEEE 

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę 

§ 26 

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowycP poprzez icP 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mecPanicznymi lub skutkami niskicP temperatur,  
a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionycP. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natycPmiastowego 
usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego po-
siadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od 
jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć 
awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć 
Odbiorcę. 

§ 27 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natycPmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkicP: 
a) stwierdzonycP uszkodzeniacP wodomierza główne-

go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 
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b) zmianacP tecPnicznycP w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 28 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody, w terminie wynikają-
cym z faktury. 

§ 29 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianacP własnościowycP 
nierucPomości lub zmianacP użytkownika lokalu. 

R o z d z i a ł EX 

Standard obsługi Odbiorców usług oraz sposób  
załatwiania reklamacji 

§ 30 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na 
życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej in-
formacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszyst-
kim informacji objętycP regulaminem. 

§ 31 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej  
z regulaminem lub przerw w dostawacP wody, Od-
biorca usług może złożyć pisemną reklamację  
w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się 
przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w któ-
rym usługa została wykonana, lub miała być wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innycP niż 
wymienione w ust. 1 przypadkacP 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 uzasadniającycP re-

klamację, 
d) zgłoszenie roszczenia, 
e) datę zawarcia umowy, 
f) podpis Odbiorcy. 

4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
jej wniesienia. 

5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać: 
a) nazwę Przedsiębiorstwa, 
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie reklamacji, 
d) pouczenie w sprawie możliwości docPodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
e) podpis pracownika reprezentującego Przedsię-

biorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego 
stanowiska. 

6. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet 
przyszłycP należności może nastąpić jedynie na 
wniosek Odbiorcy usługi. 

 

 

 

 

R o z d z i a ł   X 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 32 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci wodociągowej są: 
a) jednostki OcPotniczej Straży Pożarnej funkcjonujące 

na terenie Gminy Przeworno, 
b) Państwowa Straż Pożarna w Strzelinie, 
c) inne jednostki straży pożarnej uczestniczące w ak-

cji. 
§ 33 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokony-
wany jest w miejscacP uzgodnionycP z Przedsiębior-
stwem, z Pydrantów. 

§ 34 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci zobowiązani są do: 
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub w dniu 
następnym od daty zdarzenia, 

b) podania Przedsiębiorstwu przybliżonej ilości wody 
zużytej na cele akcji przeciwpożarowej. 

§ 35 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w 
taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w któ-
rej określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną 
wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele 
wymienione w art. 22 Ustawy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy półroczne. 

R o z d z i a ł XE 

Przepisy końcowe 

§ 36 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia 
na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu. 

§ 37 

Traci moc ucPwała Rady Gminy w Przewornie  
nr XXXEEE/225/05 z dnia 24 listopada 2005 roku  
w sprawie ucPwalenia regulaminu zaopatrzenia w wo-
dę obowiązującego na terenie Gminy Przeworno. 

§ 38 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi Gminy 
Przeworno. 

§ 39 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
MAREK CZERWIŃSKI
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UCHWAŁA RAD  GMIN  LEWIN  KŁODZKI 

z dnia 29 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego na 2WWł rok w części należącej do kompetencji 
Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły 
                                    podstawowe i gimnazja 

 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.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7, w nawiązaniu do 
art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz przepisami Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. wysokości 
minimalnycP stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycP 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 późn. 181) 
Rada Gminy Lewin Kłodzki, ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin wynagrodzenia nauczycieli po-
szczególnycP stopni awansu zawodowego pracującycP 
w przedszkolacP, szkołacP podstawowycP i gimna-
zjacP, dla którycP organem prowadzącym jest Gmina 
Lewin Kłodzki, zwany dalej Regulaminem. 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia ogólne 

§ 2 
Regulamin określa: 
1. Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy i wysługę lat, mieszkanio-
wego, wiejskiego, specjalnego dla nauczyciela „de-
ficytowego”. 

2. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnycP zastępstw. 

3. Wysokość i warunki wypłacania nagród i innycP 
świadczeń wynikającycP ze stosunku pracy. 

§ 3 

Elekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 1 ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.). 

2. Rozporządzeniu – Rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. wysoko-
ści minimalnycP stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnycP warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, późn. 181), 

3. Gminie – rozumie się przez to Gminę Lewin 
Kłodzki. 

4. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Lewin 
Kłodzki. 

5. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Lewin 
Kłodzki. 

6. Szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę 
podstawową i gimnazjum prowadzone przez Gminę. 

7. Nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, 
wycPowawców i innycP pracowników pedago-
gicznycP poszczególnycP stopni awansu zawo-
dowego zatrudnionycP w przedszkolacP, szkołacP 
podstawowycP i gimnazjacP prowadzonycP przez 
Gminę. 

8. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora 
przedszkola, szkoły, gimnazjum. 

9. Wicedyrektorze – rozumie się przez to wicedyrek-
tora przedszkola, szkoły, gimnazjum. 

10. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 
sierpnia roku następnego. 

11. Klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę. 

12. Uczniu – należy przez to rozumieć także wycPo-
wanka. 

13. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin zajęć dydaktycznycP, wycPo-
wawczycP i opiekuńczycP, o którym mowa w § 1 
ust. 1. 

14. Związkach zawodowych – rozumie się przez to 
związek zawodowy, którego członkiem jest na-
uczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem 
żadnego związku, to związek zawodowy zrzesza-
jący nauczycieli wskazany przez nauczyciela. 

R o z d z i a ł   2 

Dodatek motywacyjny 

§ 4 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1. Uzyskanie szczególnycP osiągnięć dydaktycznycP, 

wycPowawczycP i opiekuńczycP, a w szczególności: 
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

icP możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrycP osiągnięć dydaktyczno-
wycPowawczycP potwierdzanycP wynikami kla-
syfikacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursacP, 
zawodacP, olimpiadacP itp., 
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2) umiejętne rozwiązywanie problemów wycPo-
wawczycP uczniów we współpracy z icP rodzi-
cami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycPowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebującycP szczególnej opieki, 

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

się do przydzielonycP obowiązków, 
2) podnoszenie umiejętności zawodowycP, 
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonycP 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznycP lub innycP 
urządzeń szkolnycP, 

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-

ceń służbowycP, 
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  

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

szkolnycP, 
2) udział w komisjacP przedmiotowycP i innycP, 
3) opiekowanie się samorządem uczniowskim i in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

4) prowadzenie lekcji koleżeńskicP, przejawianie 
innycP form aktywności w ramacP we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

5) aktywny udział w realizowaniu innycP zadań 
statutowycP szkoły. 

4. Posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być niższy niż 5w i wyższy niż 20w jego wynagro-
dzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 
miesięcy. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełnienia warunków, o którycP mowa w § 4, usta-
la dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt. 

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

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 4). 
5. Rada zagwarantuje corocznie w budżecie Gminy, 

środki nie niższe niż 5w płacy zasadniczej nauczy-
cieli.  

R o z d z i a ł   3 

Dodatek aunkcyjny 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że: 
1) dyrektorowi – w wysokości co najmniej 20ws 
2) wicedyrektorowi – w wysokości co najmniej 

10ws 

3) i następne (inne stanowiska określone w Statu-
cie Szkoły) w wysokości co najmniej 5w. 

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

3. Dodatki, o którycP mowa ust. 1 i 2, liczone są od 
płacy zasadniczej nauczyciela. 

4. Wielkość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, ustala: 
1) dla dyrektora Wójt, 
2) dla stanowisk kierowniczycP, o którycP mowa 

w ust. 1 pkt 2–3, dyrektor. 

§ 7 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że 
nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) wycPowawstwo klasy – w wysokości od 3w do 

8ws 
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 

do 3ws 
3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 

do 3ws 
4) funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela kontrak-

towego – w wysokości 5ws 
5) funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela miano-

wanego – w wysokości 3ws 
– średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 1,uwzględniając zakres i złożoność 
zadań oraz warunki icP realizacji, ustala dyrektor, 
dla dyrektora Wójt. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7 ust. 1, powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wycPowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. 

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

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6  
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodat-
ku, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

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

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 1 i 4). 
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R o z d z i a ł   4 

Dodatek za warunki pracy 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnycP, uciążliwycP lub 
szkodliwycP dla zdrowia warunkacP określonycP w 
przepisacP § 6 i § 7 rozporządzenia. 

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

dla zdrowia realizowanycP prac lub zajęć, za: 
a) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wycPowaw- 

czycP z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo do 30w pobieranego wynagrodze-
nia zasadniczego, 

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego do 20w pobieranego wynagro-
dzenia zasadniczego, 

c) za prowadzenie zajęć z klasą, w której znaj-
duje się dziecko z orzeczeniem o niepełno-
sprawności (w zakresie ADHA, ADD, niepeł-
nosprawne rucPowo, autystyczne, realizujące 
program szkoły specjalnej) – do 20w pobie-
ranego wynagrodzenia zasadniczego. 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kacP, o którycP mowa w ust. 1 lub 2. 

§ 10 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o którycP mowa w § 9, ustala 
dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za 
faktycznie przepracowane godziny. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 2). 

R o z d z i a ł   5 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została zrealizowana w warunkacP uprawnia-
jącycP do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznycP, wy-
cPowawczycP lub opiekuńczycP realizowanycP w 
ramacP godzin ponadwymiarowycP. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowycP dla nauczycieli 
realizującycP różne tygodniowe wymiary godzin ob-
licza się dzieląc liczbę realizowanycP przez nauczy-
ciela godzin przez sumę ilorazów tycP wymiarów. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w sposób 
określony w ust. 1. 

4. Dla nauczycieli realizującycP tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-

raźnego zastępstwa realizowanego na zasadacP, o 
którycP mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyzna-
ną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w tej godzinie została zrealizowana w warun-
kacP uprawniającycP do dodatku) przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 

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

§ 12 

Wynagrodzenie za godziny, o którycP mowa w § 11, 
przysługuje za godziny faktycznie przepracowane. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnycP zastępstw wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 13). 

R o z d z i a ł   6 

Nagrody za specjalnego aunduszu nagród 

§ 14 

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

dyrektors 
2) 20w środków funduszu przeznacza na nagrody 

Wójt. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyzna-

wane są zgodnie z Kartą Nauczyciela i kryteriami 
określonymi w § 15 Regulaminu. 

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

dyrektor nauczycielom, po zaciągnięciu opinii 
Związków ZawodowycP, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.EE.0911-4/239/06 z dnia 20 kwietnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 14 ust. 3 pkt 1 
we fragmencie: „po zaciągnięciu opinii Związków 
ZawodowycP”), 
2) ze środków, o którycP mowa w ust. 1 pkt 2 – 

Wójt dyrektorowi. 

§ 15 

1. Nagroda, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt może 
być przyznana nauczycielowi, który posiada, co 
najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz 
spełnia, co najmniej 5 z następującycP kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone  
w sprawdzianacP, 
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2) osiąga dobre wyniku w nauczaniu potwierdzone 
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w kon-
kursacP, zawodacP, turniejacP, olimpiadacP, 

3) posiada osiągnięcia w pracy wycPowawczej  
i opiekuńczej, 

4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskicP metod nauczania i wy-
cPowania, 

5) przygotowuje i wzorowo organizuje okoliczno-
ściowe uroczystości szkolne lub angażuje się  
w organizację uroczystości patriotycznycP, 

6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji im-
prez kulturalnycP, sportowycP i rekreacyjnycP, 

7) prowadzi znaczącą działalność wycPowawczą w 
klasie lub szkole organizując wycieczki umożliwia-
jące uczniom udział w życiu kulturalnym (koncer-
ty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy i 
rajdy krajoznawcze turystyczne, 

8) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie za-
pobiegania i zwalczania przejawów patologii spo-
łecznej wśród uczniów, w szczególności narko-
manii i alkoPolizmu, 

9) podejmuje inicjatywy w ramacP rady pedagogicz-
nej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efek-
tywności kształcenia i wycPowania, 

10) uczestniczy w zorganizowanycP formacP dosko-
nalenia zawodowego i bierze aktywny udział w 
wewnątrz szkolnym systemie doskonalenia, 

11) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje jej 
osiągnięcia na zewnątrz. 

2. Nagroda, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2, może 
być przyznana dyrektorowi, który spełnia, co naj-
mniej 3 kryteria w zakresie organizacji szkoły, do 
którycP zalicza się w szczególności: 
1) prawidłowo organizuje prace szkoły tworząc wa-

runki do efektywnej pracy zatrudnionycP w niej 
pracowników, 

2) ze szczególną starannością dba o mienie pla-
cówki i zabiega o polepszenia istniejącej bazy, 

3) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środ-
kami budżetowymi, 

4) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu środ-
ków z innycP źródeł i optymalnie nimi dysponu-
je, 

5) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje ja 
na zewnątrz. 

§ 16 

1. Nagrody, o którycP mowa w § 14, są przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionycP 
przypadkacP, dyrektor za zgodą Wójta może przy-
znać nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku 
szkolnego. 

R o z d z i a ł   7 

Dodatek mieszkaniowy- socjalny 

§ 17 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifi-

kacje wymagane od zajmowanego stanowiska 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie  40,00 zł 
2) przy dwócP osobacP w rodzinie 50,00 zł 
3) przy trzecP osobacP w rodzinie 60,00 zł  
4) przy czterecP i więcej osobacP  

w rodzinie 70,00 zł 
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-

cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jącycP: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozo-
stającycP na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,  
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o którycP mowa w ust. 4, na icP wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Wójt. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego od zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnegos 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  
o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 
okresie wykonywania pracy, a także w okresacP: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku społecznego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowejs w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wycPowawczego. 

R o z d z i a ł   8 

Dodatek wiejski – socjalny 

§ 18 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązującego 
wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifi-
kacje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysługuje dodatek wiejski, zgodnie z art. 54  
ust. 5 – Karty Nauczyciela. 

2. Dyrektor za zgodą Wójta może podwyższyć doda-
tek, o którym mowa w ust. 1, nauczycielowi, gdy 
występuje deficyt kadr. 

R o z d z i a ł   9 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi. 
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§ 20 

Z dniem obowiązywania niniejszej ucPwały traci moc 
ucPwała nr XXEEE/174/00 Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 23 listopada 2000 roku, w sprawie zasad wy-
nagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektórycP innycP 
składników wynagrodzenia, a także wysokości, szcze-
gółowycP zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

 

§ 21 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od pierwsze-
go dnia miesiąca przypadającego bezpośrednio po  
14 dniu licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNEWZDWI 

RADI GMENI 
 

JERZY SYPEK

 
 
 
 
 
 

1517 

UCHWAŁA RAD  GMIN  LEWIN KŁODZKI 

z dnia 29 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntów 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nierucPomościami (teks jednolity z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytu-
łu oddania nierucPomości gruntowej stanowiącej wła-
sność gminy Lewin Kłodzki w użytkowanie wieczyste 
w wysokości 25 w ceny nierucPomości określonej 
zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nierucPomo-
ściami. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
JERZY SYPEK

 
 
 
 
 
 
 

1518 

UCHWAŁA RAD  GMIN  LEWIN KŁODZKI 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucPomościami (tekst jednolity 
z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2598 z późn. zm.) Rada Gminy ucPwala, 
co następuje: 
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§ 1 

W ucPwale nr XXXVEE/213/05 Rady Gminy Lewin 
Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie: usta-
lenia zasad gospodarowania nierucPomościami stano-
wiącymi własność gminy Lewin Kłodzki, Dz. Urzędowy 
Woj. Dolnośląskiego z 2006 roku Nr 101, poz. 2166, 
wprowadza się zmiany: 
1. W § 14 ust. 1 nadaje się nowe brzmienie pkt 2 o 

treści: „przy sprzedaży pojedynczego lokalu miesz-
kalnego, można udzielić bonifikaty do 97w ceny 
lokalu mieszkalnego ustalonej zgodnie z ustawą”. 

2. W § 14 dodaje się ust. 4 o treści: „w przypadku, 
gdy na sprzedawanym lokalu mieszkalnym pozosta-
je niewykorzystany fundusz remontowy (w wyso-
kości udziału gminy), podlega on wykupieniu przez 
najemcę lokalu, który nabywa prawo własności lo-

kalu. Wykupienie funduszu remontowego następuje 
równocześnie z nabyciem prawa własności lokalu”. 

§ 2 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki 

§ 3 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
JERZY SYPEK

 
 
 
 

1519 

UCHWAŁA RAD  GMIN  MARCISZCW 

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu
       tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansacP publicznycP (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)  Rada Gminy 
Marciszów ucPwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu 
zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jedno-
stek organizacyjnycP gminy z tytułu należności pie-
niężnycP, do którycP nie stosuje się przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa, zwanycP dalej „wierzytelno-
ściami", wobec osób fizycznycP, osób prawnycP oraz 
jednostek organizacyjnycP nieposiadającycP osobowo-
ści prawnej, zwanycP dalej „dłużnikami". 

§ 2 

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w 
części jeżeli: 
a) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończo-

nego postępowania likwidacyjnego lub upadło-
ściowego, 

b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie 
pozostawiając spadkobierców, 

c) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym inte-
resom dłużnika, a w szczególności jego egzy-
stencji, 

d) zacPodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty 
procesowe i egzekucyjne związane z docPodze-
niem i egzekucją wierzytelności byłyby równe 
albo wyższe od kwoty wierzytelności lub wie-
rzytelność okazałaby się nieściągalna, 

e) wierzytelność uległa przedawnieniu. 
2. Umorzenie może nastąpić na uzasadniony wniosek 

dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z Urzędu, jeżeli 
podstawy umarzania, o którycP mowa w ust. 1 po-
twierdzone są dokumentami znajdującymi się w po-
siadaniu jednostek organizacyjnycP gminy. 

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada soli-
darnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zacPodzą 
wobec wszystkicP dłużników. 

§ 3 

1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapła-
ty całości lub części wierzytelności, a także rozło-
żyć na raty płatność całości lub części wierzytelno-
ści, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane 
trudności płatnicze dłużnika, a interes jednostki or-
ganizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę nie 
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia 
udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w określo-
nym terminie, wierzytelność staje się natycPmiast 
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia 
wymagalności. 
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§ 4 

1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
wierzytelności uprawnieni są: 
1) w zakresie wierzytelności Urzędu Gminy – Wójt 

Gminy, 
2) w zakresie wierzytelności przysługującycP jed-

nostkom organizacyjnym gminy: 
a) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy 

może odraczać lub rozkładać na raty, jeżeli 
kwota wierzytelności nie przekracza  
2.000 zł, 

b) Wójt – na wniosek kierownika jednostki  
w pozostałycP przypadkacP. 

2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa  
w ust. 1 pkt 2a, rozumie się należność główną. 

§ 5 

Organ uprawniony do umarzania wierzytelności jest 
również uprawniony do umarzania odsetek oraz innycP 
należności ubocznycP. 

§ 6 

Organy wymienione w § 4 przedstawiają Radzie Gmi-
ny sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonycP wie-
rzytelności oraz udzielonycP ulg wg stany na 31 grud-
nia każdego roku kalendarzowego, które dołącza się do 
sprawozdania z wykonania budżetu. 

§ 7 

Wykonanie ucPwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

UcPwała wcPodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
HENRYK MAZUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłycP oraz załączniki można nabywać: 
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 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałbrzycPu, 58-300 WałbrzycP, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 
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