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1633 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie wyłączewia z oiwowy łowiecaie o wr 224 czecci go wicze4 go wisaa 
Wrocław – S rachowice 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zmianamia oraz art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. 
Nr 127, poz. 1066 ze zmianamia Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyłącza się z obwodu łowieckiego nr 224 część lotni-
czą lotniska Wrocław – Strachowice, o powierzchni 
365,2507 ha w granicach jego ogrodzenia określone-
go na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ SPJMIKU 
W JPWÓDZTWA D LN ŚLISKIPG  

 

LEON KIERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10312 – Poz. 1633 

Załączwia wo ychwały Se4miay Wo4ewówz-
 wa Dogwocgąsaie o z wwia 29 marca 
2007 r. (poz. 1633) 
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1634 

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIZSKIEGO  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

zmiewia4ąca ychwałe wr XLVII/214/2002 Rawy Powia y S rzegięsaie o z wwia 
23 sierpwia 2002 roay w sprawie szcze ółowych zasaw i  ryiy ymarzawia, 
owraczawia gyi rozaławawia wa ra y spła  wageżwocci piewieżwych 4ewwos ea 
or awizacy4wych Powia y, wo a órych wie s osy4e sie przepisów ys awy 
                                     – Orwywac4a powa aowa 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.a, Rada Powiatu 
Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLVII/214/2002 Rady Powiatu Strzeliń-
skiego z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub roz-
kładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek 
organizacyjnych Powiatu, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy –  rdynacja podatkowa, wprowa-
dza się następującą zmianę: 
1a w § 2 ust. 3 po słowach „na wniosek dłużnika bę-
dącego” dopisuje się słowa „osobą fizyczną,”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Strzelinie. 

§ 3 

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

PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ P WIATU  

 
JERZY KROCHMALNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1635 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 23 lutego 2007 r. 

w sprawie zmiawy mie4scowe o pgawy za ospowarowawia przes rzewwe o
                                            wsi Smogec 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635a oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128a, w nawiązaniu do uchwały nr LII/371/06 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Smolec oraz po stwierdzeniu zgodności ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kąty Wrocławskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006r., Rada Miejska w Ką-
tach Wrocławskich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Przewmio  ychwały 

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Smolec dla ob-
szaru położonego w granicach określonych w za-
łączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej planem. 

2. Plan jest wyrażony w postaci: 
1a tekstu planu stanowiącego treść uchwały, 
2a rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych stanowi załącznik  
nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego stanowi załącznik  
nr 3 do uchwały. 

5. Przedmiotem planu jest: 
1a przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 
teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2a zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3a zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego, 

4a zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5a wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

6a parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 
7a granice i sposoby zagospodarowania terenu lub 
obiektów podlegającej ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

8a szczególne zasady i warunki scalania nieru-
chomości i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym, 

9a szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, 

10a stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określają-
cym: 
1a granice obszaru objętego planem, 
2a linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3a nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4a funkcje terenów przeznaczonych pod: 
aa zabudowę usługową i mieszkaniową jedno-
rodzinną, 

ba wewnętrzną drogę dojazdową. 

§ 2 

Oarecgewie  ermiwogo ii 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1a uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, 

2a planie – należy przez to rozumieć zmianę w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Smolec, uchwaloną niniejszą uchwałą, 

3a rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, 

4a obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty uchwałą, 

5a terenie – należy przez to rozumieć teren wyodręb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji, 

6a linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub za-
sadach zagospodarowania rysowaną na rysunku 
planu kreską ciągłą,  

7a nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą powierzchnie terenu, 
na której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych niebędących liniami przesyłowymi  
i sieciami uzbrojenia terenu,  

8a przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 3 

Us agewia wga oiszary oi4e e o ychwałą 

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 
1a plan ustala przeznaczenie terenu pod: 
aa zabudowę usługową i mieszkaniową ozna-
czoną symbolem U, MN,  

ba drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW, 

2a linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
są określone na rysunku planu. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego  
Planowanej zabudowie oraz budynkom przebudo-
wywanym należy nadać formę zharmonizowaną z 
tradycyjną zabudową wsi Smolec charakteryzującą 
się dachami stromymi o połaciach nachylonych pod 
kątem 30°–45°, krytych dachówką, wysokością 
budynków do trzech kondygnacji – w tym trzecia 
kondygnacja w dachu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 
1a we wszystkich działaniach należy stosować się 
do przepisów odrębnych dotyczących, 
aa ochrony dóbr kultury, 
ba ochrony środowiska, 
ca ochrony przyrody, 

2a uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic działki, na której działalność 
ta jest prowadzona, 

3a grunty niezabudowane i nieutwardzone należy 
przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czyn-
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ne stanowiące 20% powierzchni każdej wydzie-
lonej działki,  

4a do celów grzewczych należy stosować systemy 
i paliwa proekologiczne, 

5a z uwagi na położenie obszaru objętego planem 
w obrębie otoczenia lotniska nie dopuszcza się 
lokalizowania obiektów mogących stanowić za-
grożenie dla startujących i lądujących statków 
powietrznych. 

6a z uwagi na położenie obszaru objętego planem 
w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej na-
leży: 
aa dla wszystkich obiektów budowlanych zasto-
sować konstrukcje odporne na drgania i wi-
bracje pochodzące od przejeżdżających po-
ciągów, 

ba w budynkach mieszkalnych i obiektach prze-
znaczonych na dłuższy pobyt ludzi zastoso-
wać stolarkę okienną i drzwiową tłumiącą ha-
łas, 

ca powierzchni terenu nadać spadek w kierunku 
uniemożliwiającym spływ wód powierzch-
niowych na teren kolejowy, 

da dopuszcza się wprowadzenia ekranu aku-
stycznego wzdłuż północnej granicy terenu 
oznaczonego symbolem U, MN, 

ea wykonanie robót ziemnych w odległości 
mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru 
każdorazowo uzgadniać z zarządem kolei. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 
1a Ustala się strefę B ochrony konserwatorskiej,  
w obrębie której należy:  
aa formę planowanej zabudowy nawiązać do 
gabarytów i sposobem kształtowania bryły 
stosowanych w miejscowej tradycji kształ-
towania architektury charakteryzującej się 
dachami stromymi o nachyleniu połaci pod 
kątem 30°–45°, krytymi dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, 

ba w przypadku rozbudowy lub przebudowy 
obiektów istniejących polegających na zwięk-
szeniu ilości kondygnacji obiektom tym nadać 
formę nawiązującej do miejscowej tradycji 
kształtowania architektury, którą określono  
w pkt aa, 

ca obiekty dysharmonizujące w miarę możliwo-
ści eliminować. 

2a Ustala się strefę  W obserwacji archeologicznej,  
w obrębie której należy zobowiązać inwestora 
do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia prac ziemnych związanych z reali-
zacją inwestycji, z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem, a w przypadku wystąpienia zabyt-
ków i obiektów archeologicznych podjąć ratow-
nicze badania wykopaliskowe realizowane przez 
uprawnionego archeologa i za pozwoleniem 
DWKZ.  

5. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni 
publicznych  
Na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
przestrzeni publicznych. 
 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności  
1a Dla terenu oznaczonego symbolem U, MN ustala 
się: 
aa teren przeznacza się pod zabudowę usługową 
i mieszkaniową jednorodzinną, 

ba w ramach prowadzonej działalności usługo-
wej dopuszcza się usługi rzemieślnicze, pro-
dukcyjne, handel hurtowy i detaliczny, składy 
i magazyny, 

ca w obrębie każdej wydzielonej działki dopusz-
cza się wariantową możliwość lokalizowania: 
– zabudowy usługowej, 
– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
wbudowaną lub dobudowaną usługą, 

da dopuszcza się zabudowę o wysokości do 
10m licząc od poziomu terenu do najwyższej 
krawędzi dachu,  

ea zabudowę należy sytuować z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszącej: 
– 3 m od linii rozgraniczającej wewnętrznej drogi 
dojazdowej oznaczonej symbolem KDW, 

– 6m od linii rozgraniczającej ulicy Polnej, 
fa należy zachować min. 20% powierzchni bio-
logicznie czynnej przeznaczonej na zieleń 
ozdobną,  

ga z uwagi na położenie terenu: 
– w obrębie strefy B ochrony konserwator-
skiej zastosowanie ustalenia zawarte w ust. 
4 pkt 1, 

– w obrębie strefy  W obserwacji archeolo-
gicznej zastosowanie mają ustalenia zawar-
te w ust. 4 pkt 2, 

– w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej 
zastosowanie mają ustalenia zawarte w ust. 
3 pkt 6, 

– z uwagi na położenie obszaru w otoczeniu 
lotniska zastosowanie mają ustalenia za-
warte w ust. 3 pkt 5m, 

ha ww. ustalenia mają zastosowanie również w 
przypadku modernizacji, przebudowy lub re-
montu istniejących obiektów budowlanych. 

2a Dla terenu oznaczonego symbolem KDW ustala 
się: 
aa teren przeznacza się pod wewnętrzną drogę 
dojazdową, której należy nadać szerokość w 
liniach rozgraniczających min. 6m, 

ba dopuszcza się urządzenie chodnika oraz loka-
lizowanie sieci infrastruktury technicznej, 

ca z uwagi na położenie terenu w strefie  W 
obserwacji archeologicznej zastosowanie ma-
ją ustalenia zawarte w ust. 4 pkt 2, 

da dopuszcza się zrezygnowanie z planowanej 
wewnętrznej drogi dojazdowej w przypadku 
udostępnienia przez zarządcę terenów kole-
jowych na cele publiczne drogi dojazdowej 
zlokalizowanej na terenie kolejowym przyle-
gającym do obszaru opracowania.  

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
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stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych 
1a obszar objęty planem nie leży na terenach górni-
czych oraz zagrożonych powodzią i osuwaniem 
się mas ziemnych, 

2a ustalenia wynikające z przepisów odrębnych 
określono w ust. 3 i 4. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 
Nie dopuszcza się wtórnego podziału działek istnie-
jących położonych na terenie oznaczonym symbo-
lem U, MN. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1a zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego 
aa zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru 
objętego planem ustala się z ulicy Polnej, 

ba obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego 
symbolem U, MN ustala się z planowanej 
wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDW oraz z ulicy Polnej, z zastrze-
żeniem pkt ea,  

ca  miejsca parkingowe należy zapewnić na te-
renie własnym, 

da niezbędną ilość miejsc parkingowych należy 
określić na etapie sporządzania projektu za-
gospodarowania działki, 

ea w przypadku udostępnienia na cele publiczne 
drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie 
kolejowym przylegającym do obszaru opra-
cowania, dopuszcza się zewnętrzną obsługę 
komunikacyjną z tej drogi i zrezygnowanie z 
planowanej wewnętrznej drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem KDW,  

2a zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
aa sieci uzbrojenia technicznego obsługujące ob-
szar objęty planem należy prowadzić w obrę-
bie linii rozgraniczającej teren wewnętrznej 
drogi dojazdowej, 

ba dopuszcza się, w uzasadnionych przypad-
kach, możliwość realizacji sieci i urządzeń 
uzbrojenia technicznego towarzyszących in-
westycjom, na terenie własnym inwestora, 
pod warunkiem, że realizacja sieci i urządzeń 
nie będzie kolidować z pozostałymi ustale-
niami planu, a dostęp do tych sieci i urządzeń 
zostanie zapewniony dla służb technicznych, 

ca wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje 
urządzeń związanych z tą infrastrukturą wy-
magają uzyskania warunków technicznych od 
właściwych dysponentów, 

da w zakresie zaopatrzenie w wodę ustala się: z 
istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci, 

ea w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych 
i wynikających z prowadzenia działalności 
ustala się: 

– do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się lokalizowanie przez inwestorów, 
na terenach własnych, bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości ciekłe z wywozem ście-
ków do oczyszczalni wskazanej w miejscowym 
– gminnym systemie gospodarki ściekami,  

– w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń w ściekach wymaga-
ne jest wstępne podczyszczenie tych ścieków 
na terenie własnym przed ich wprowadzeniem 
do gminnego systemu gospodarki ściekami, 

– bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe 
należy wykonać w technologii szczelnej, 

fa w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 

– do czasu zrealizowania gminnego systemu ka-
nalizacji deszczowej dopuszcza się powierzch-
niowe – naturalne odprowadzanie wód opa-
dowych, z zastrzeżeniem wymienionym w ust. 
3 pkt 6 lit. ca,  

ga w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

– zasilanie obiektów lokalizowanych na terenach 
objętych planem z istniejących sieci niskiego 
napięcia, na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci, 

– w przypadku braku mocy zapotrzebowanej w 
istniejącej sieci nN dopuszcza się lokalizację 
stacji transformatorowej na terenie własnym 
inwestora na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci,  

– nową sieć elektroenergetyczną należy wykonać 
jako kablową i zrealizować na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci, 

ha w zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się:  
– poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej pro-
wadzonej zgodnie z ustaleniem określonym w 
pkt aa, ba i ca, 

ia w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną 
ustala się:  

– poprzez wprowadzenie indywidualnych urzą-
dzeń grzewczych o wysokiej sprawności i ni-
skim stopniu zanieczyszczeń oraz zastosowa-
nie paliw proekologicznych, 

ja w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się: 
– realizację połączeń telekomunikacyjnych z sieci 
istniejącej lub z sieci innego dysponenta, 

ka w zakresie usuwania odpadów ustala się: 
– odpady bytowe gromadzone czasowo należy 
segregować, a miejsce ich gromadzenia obu-
dować,  

– miejsce gromadzenia i segregacji odpadów by-
towych należy zlokalizować na terenie wła-
snym inwestora, 

– odpady bytowe należy usuwać w sposób zgod-
ny z gminnym systemem gospodarki odpada-
mi, 

– odpady powstałe w wyniku prowadzenia dzia-
łalności usługowej należy usuwać w sposób 
zgodny z przepisami odrębnymi. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenu 
Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenu. 
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§ 4  

Us agewia aoęcowe 

1. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w sto-
sunku procentowym do wzrostu wartości nierucho-
mości w wysokości 10%. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
ADAM KLIMCZAK
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Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1635) 
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Załączwia wr 2 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1635) 

 
 

Dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Smolec 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80. poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska  
w Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Smolec obejmującej obszar działek nr 240/2, 240/3, 240/6, 
240/7, 240/8 – AM 3 obręb Smolec w związku z niezłożeniem przez zainteresowanych uwag do 
wyłożonego do wglądu publicznego projektu zmiany planu. 

 
 

Załączwia wr 3 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1635) 

 
 

Dotyczy sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Smolec inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska w 
Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
Z uwagi na to, iż ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Smolec obejmującej obszar działek nr 240/2, 240/3, 240/6, 240/7, 240/8 – AM 3 obręb Smolec 
nie określają inwestycji należących do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-
nej, nie rozstrzyga się sposobu ich realizacji oraz zasad finansowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1636 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 23 lutego 2007 r. 

w sprawie zmiawy w mie4scowym pgawie za ospowarowawia przes rzewwe o
                                            wsi Sawowice 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635a oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128a, w nawiązaniu do uchwały nr LIII/379/06 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Sadowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kąty Wrocławskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r., Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10320 – Poz. 1636 

§ 1 

Przewmio  ychwały 

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Sadowice dla 
obszaru położonego w granicach określonych  
w załączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej pla-
nem. 

2. Plan jest wyrażony w postaci: 
1a tekstu planu stanowiącego treść uchwały, 
2a rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 
3 do uchwały. 

5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1a przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 
teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2a zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3a zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego, 

4a zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5a wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

6a parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

7a granice i sposoby zagospodarowania terenu lub 
obiektów podlegającej ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych, 

8a szczególne zasady i warunki scalania nierucho-
mości i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym, 

9a szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy, 

10a stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określają-
cym: 
1a granice obszaru objętego planem, 
2a linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3a nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4a funkcję terenu oznaczoną symbolem RM, 
5a strefę ochronną napowietrznej linii elektroener-
getycznej sN. 

§ 2 

Oarecgewie  ermiwogo ii 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1a uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich , 

2a planie – należy przez to rozumieć zmianę w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sadowice, uchwaloną niniejszą uchwałą, 

3a rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, 

4a obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty uchwałą, 

5a terenie – należy przez to rozumieć teren wyodręb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji, 

6a linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub za-
sadach zagospodarowania rysowaną na rysunku 
planu kreską ciągłą, 

7a nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą powierzchnie terenu, 
na której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i 
sieciami uzbrojenia terenu, 

8a zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć 
zabudowę, w skład której wchodzą: budynek 
mieszkalny i budynki gospodarcze obsługujące go-
spodarstwo rolne, ogrodnicze, sadownicze oraz za-
budowa przeznaczona na cele przetwórstwa rolno- 
-spożywczego i prowadzenia usług agroturystycz-
nych, 

9a przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 3 

Us agewia wga oiszary oi4e e o ychwałą 

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 
1a plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę 
zagrodową w gospodarstwie rolnym i ogrodni-
czym, oznaczonego symbolem RM,  

2a linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
są określone na rysunku planu. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego  
Planowanej zabudowie zagrodowej należy nadać 
formę zharmonizowaną z tradycyjną zabudową za-
grodową wsi Sadowice charakteryzującą się dachami 
stromymi o nachyleniu połaci pod kątem 30°–45°, 
wysokością budynków do 12m oraz skupionym, 
tworzącym rodzaj folwarku, układem budynków 
wchodzących w skład zabudowy zagrodowej.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 
1a we wszystkich działaniach należy stosować się 
do przepisów odrębnych dotyczących: 
aa ochrony środowiska, 
ba ochrony przyrody, 
ca ochrony dóbr kultury, 
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2a uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic działki, na której działalność 
ta jest prowadzona, 

3a planowane zainwestowanie nie może naruszyć 
stanowisk drzew stanowiących aleję lipowo- 
-świerkową, zlokalizowanych wzdłuż drogi 
gminnej przylegającej do granicy opracowania 
oraz szpaleru kasztanowców zlokalizowanych 
wzdłuż południowej granicy. 

4a grunty niezabudowane i nieutwardzone należy 
przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czyn-
ne, 

5a do celów grzewczych należy stosować systemy 
i paliwa proekologiczne, 

6a z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejo-
wej należy: 
aa powierzchniom, na których lokalizowane bę-
dą parkingi, place manewrowe oraz na które 
będą odprowadzane wody opadowe z da-
chów budynków lokalizowanych na obszarze 
objętym uchwałą, nadać spadek w kierunku 
uniemożliwiającym spływ wód powierzch-
niowych na teren kolejowy,  

ba dla obiektów budowlanych lokalizowanych w 
odległości mniejszej niż 50m od torów kole-
jowych zastosować konstrukcje odporne na 
drgania i wibracje pochodzące od przejeżdża-
jących pociągów, 

ca we wszystkich budynkach mieszkalnych i 
obiektach przeznaczonych na dłuższy pobyt 
ludzi zastosować stolarkę okienną i drzwiową 
tłumiącą hałas, 

da w pasie terenu o szerokości 30m przylegają-
cym do terenów kolejowych wykluczyć loka-
lizowanie budynków mieszkalnych, 

ea wykonanie robót ziemnych w odległości 
mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru każ-
dorazowo uzgadniać z zarządem kolei. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 
W zakresie ochrony zabytków archeologicznych 
ustala się strefę  W obserwacji archeologicznej, w 
obrębie której należy: 
1a wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 
robót ziemnych poprzedzić, z co najmniej sied-
miodniowym wyprzedzeniem, pisemnym powia-
domieniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia robót ziemnych, 

2a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych, podjąć ratownicze badania 
wykopaliskowe po uzyskaniu pozwolenia Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

5. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni 
publicznych 
Na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
przestrzeni publicznych. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności  
Dla terenu oznaczonego symbolem RM ustala się: 
1a teren przeznacza się pod zabudowę zagrodową 
w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i sadow-
niczym, 

2a dopuszcza się zabudowę o wysokości: 
aa do 12m licząc od poziomu terenu do najwyż-
szej krawędzi dachu, dla budynku mieszkal-
nego, 

ba do 12m licząc od poziomu terenu do najwyżej 
krawędzi dachu dla budynków gospodar-
czych i przeznaczonych na działalność go-
spodarczą, 

3a zabudowie należy nadać dachy strome o syme-
trycznym nachyleniu połaci pod kątem 30°– 
–45°,  

4a dachy należy pokryć dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym, 

5a dopuszcza się prowadzenie: 
aa upraw polowych, ogrodniczych, sadowni-
czych, plantacji i zalesienia, 

ba przetwórstwa rolno-spożywczego i magazy-
nowania produktów rolnych, 

ca usług agroturystycznych, 
6a dopuszcza się lokalizowanie: 
aa wewnętrznych dróg dojazdowych, dla któ-
rych ustalenia podano w ust. 9 pkt 2, 

ba obiektów szklarniowych, 
ca stawu hodowlanego, 
da obiektów infrastruktury technicznej, 
ea ekranu akustycznego wzdłuż granicy terenu 
przylegającej do terenów kolejowych,  

7a zabudowę należy sytuować z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszą-
cych 10 m od linii rozgraniczających dróg po-
wiatowych nr 2017 D i nr 2018 D przylegają-
cych do obszaru objętego planem,  

8a należy zachować min. 60% powierzchni biolo-
gicznie czynnej,  

9a z uwagi na położenie obszaru objętego pla-
nem w bezpośrednim sąsiedztwie linii kole-
jowej obowiązują przepisy odrębne dotyczące 
lokalizowania obiektów w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych oraz ustalenia zawarte w 
ust. 3 pkt 6, 

10a z uwagi na przebieg przez obszar objęty 
planem napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej średniego napięcia 20 kV obowiązują 
ustalenia dla strefy ochrony tej linii zawarte 
w ust. 7 pkt 3. 

11a w przypadku skablowania ww. linii elektro-
energetycznej ustalona strefa ochronna traci 
moc. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych 
1a obszar objęty planem nie leży na terenach górni-
czych oraz zagrożonych powodzią i osuwaniem 
się mas ziemnych, 

2a ustalenia wynikające z odrębnych przepisów 
określono w ust. 3 i 4, 

3a ustala się strefę ochronną napowietrznej linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV 
szerokości 12 m, po 6m od osi przebiegu tej li-
nii, w obrębie której zakazuje się lokalizowania 
obiektów budowlanych i nasadzania drzew,  
z wyjątkiem drzew owocowych niskopiennych. 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 
Dopuszcza się podział nieruchomości na działki nie 
mniejsze niż 3000 m2. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1a zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego 
aa zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru 
objętego planem ustala się z istniejącej drogi 
powiatowej i gminnej,  

ba miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie 
własnym, 

ca ilość miejsc parkingowych należy określić na 
etapie sporządzania projektu zagospodarowa-
nia działki, 

da w przypadku podziału terenu dopuszcza się 
wprowadzenie wewnętrznych dróg dojazdo-
wych, dla których ustala się następujące pa-
rametry: 
– szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
min. 6m, 

– szerokość jezdni min. 5m,  
– w przypadku zakończenia drogi placem ma-
newrowym, placowi temu należy nadać wy-
miary w liniach rozgraniczających min. 
15mx15m, 

– w miejscu włączenia wewnętrznej drogi do 
drogi powiatowej i gminnej należy wprowa-
dzić trójkąty widoczności o wymiarach w li-
niach rozgraniczających min. 5m x 5m, 

2a zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
aa zewnętrzną obsługę obszaru objętego planem 
ustala się z istniejących sieci uzbrojenia tech-
nicznego zlokalizowanych poza obszarem pla-
nu, 

ba dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, 
możliwość realizacji sieci i urządzeń uzbrojenia 
technicznego towarzyszących inwestycjom, na 
terenie własnym inwestora, pod warunkiem, 
że: 
– realizacja sieci i urządzeń nie będzie kolidować 
z pozostałymi ustaleniami planu,  

– dostęp do ww. sieci i urządzeń zostanie za-
pewniony dla służb technicznych, 

– wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje 
urządzeń związanych z tą infrastrukturą, 
wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właściwych dysponentów, 

ca w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
– z istniejącej sieci wodociągowej, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci, 

– dopuszcza się budowę studni dla celów byto-
wych i gospodarczych, 

da w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i 
wynikających z prowadzenia działalności ustala 
się: 
– do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza się lokalizowanie przez inwe-
storów, na terenach własnych, bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości ciekłe z 
wywozem ścieków do oczyszczalni wskaza-
nej w miejscowym – gminnym systemie go-
spodarki ściekami,  

– w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń w ściekach wyma-
gane jest wstępne podczyszczenie tych ście-
ków na terenie własnym przed ich wprowa-
dzeniem do gminnego systemu gospodarki 
ściekami, 

– bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe 
należy wykonać w technologii szczelnej, 

– dopuszcza się budowę indywidualnej przydo-
mowej oczyszczalni ścieków jednak tylko w 
przypadku występowania odpowiednich wa-
runków gruntowo-wodnych, 

ea w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 
– dopuszcza się powierzchniowe – naturalne 
odprowadzanie wód opadowych, z zastrze-
żeniem ust. 6 pkt 9, 

– nawierzchnie, na których może występować 
zagrożenie zanieczyszczenia substancjami 
chemicznymi w związku z prowadzoną dzia-
łalnością, należy wyposażyć w kanalizację 
deszczową, a ścieki z tej kanalizacji dopusz-
cza się odprowadzać do rowu melioracyjnego 
za pośrednictwem separatorów, do czasu 
zrealizowania gminnego system kanalizacji 
deszczowej,  

fa w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
– w przypadku występowania na terenie przezna-
czonym pod zainwestowanie sieci drenarskich, 
wszelkie działania inwestycyjne należy poprze-
dzić kompleksową przebudową systemu od-
wadniającego teren, uzgodnioną z zarządcą 
urządzeń melioracyjno-drenarskich, 

ga w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
– zasilanie obiektów lokalizowanych na terenach 
objętych planem z istniejących sieci niskiego 
napięcia, na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci, 

– w przypadku braku mocy zapotrzebowanej  
w istniejącej sieci nN, energię elektryczną na-
leży doprowadzić z planowanej stacji transfor-
matorowej,  

– lokalizację stacji transformatorowej dopuszcza 
się na terenie własnym inwestora, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci,  

– przez obszar objęty planem przebiega napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna średniego 
napięcia 20 kV,  

– dopuszcza się skablowanie ww. linii za zgodą i 
na warunkach określonych przez dysponenta 
tej linii,  

ha zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez budowę 
rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej zgodnie 
z ustaleniem określonym w pkt aa, i ba, 

ia zaopatrzenie w energię cieplną ustala się po-
przez wprowadzenie indywidualnych urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu zanieczyszczeń oraz zastosowanie pa-
liw proekologicznych, 

ja w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się 
realizację połączeń telekomunikacyjnych z sieci 
istniejącej lub z sieci innego dysponenta, 

ka w zakresie usuwania odpadów ustala się: 
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– odpady bytowe gromadzone czasowo należy 
segregować, a miejsce ich gromadzenia obu-
dować,  

– miejsce gromadzenia i segregacji odpadów by-
towych należy zlokalizować na terenie wła-
snym inwestora, 

– odpady bytowe należy usuwać w sposób zgod-
ny z gminnym systemem gospodarki odpada-
mi, 

– odpady powstałe w wyniku prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej lub 
przetwórstwa rolno-spożywczego należy 
usuwać w sposób zgodny z przepisami od-
rębnymi. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenu. 
Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenu. 

 

§ 4 

Us agewia aoęcowe 

1. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w 
stosunku procentowym do wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości 10%. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
ADAM KLIMCZAK
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Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy  
Mie4saie4 w Ką ach Wrocławsaich z wwia 
23 gy e o 2007 r. (poz. 1636) 
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Załączwia wr 2 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1636) 

 
 

Dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sadowice 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska  
w Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Sadowice obejmującej obszar działek nr 195 i 197/1 AM 1 obręb 
Sadowice w związku z niezłożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu. 

 
 
 
 

Załączwia wr 3 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1636) 

 
 

Dotyczy sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sadowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska w 
Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
Z uwagi na to, iż ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sa-
dowice obejmującej obszar działek nr 195 i 197/1 AM 1 obręb Sadowice nie określają inwestycji 
należących do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, nie rozstrzyga się spo-
sobu ich realizacji oraz zasad finansowania. 

 
 
 
 
 
 
 

1637 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 23 lutego 2007 r. 

w sprawie zmiawy w mie4scowym pgawie za ospowarowawia przes rzewwe o
                                     wsi Barawowice – Bgiż 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635a oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128a w nawiązaniu do uchwały nr L/354/06 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Baranowice – Bliż oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kąty Wrocławskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wro-
cławskich uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r., uchwala 
się, co następuje: 
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§ 1 

Przewmio  ychwały 

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Baranowice – 
Bliż dla obszaru położonego w granicach określo-
nych w załączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej 
planem. 

2. Plan jest wyrażony w postaci: 
1a tekstu planu stanowiącego treść uchwały, 
2a rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 
3 do uchwały. 

5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1a przeznaczenia terenu, 
2a zasad i warunków zagospodarowania terenu. 

6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określają-
cym: 
1a granice obszaru objętego planem, 
2a linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3a nieprzekraczalną linię zabudowy, 
4a funkcję terenu oznaczoną symbolem RM. 

§ 2 

Oarecgewie  ermiwogo ii 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1a uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, 

2a planie – należy przez to rozumieć zmianę w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Baranowice – Bliż, uchwaloną niniejszą uchwa-
łą, 

3a rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, 

4a obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty uchwałą, 

5a terenie – należy przez to rozumieć teren wyodręb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji, 

6a linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub za-
sadach zagospodarowania rysowaną na rysunku 
planu kreską ciągłą, 

7a nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą powierzchnie terenu, 
na której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i 
sieciami uzbrojenia terenu, 

8a zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć 
zabudowę, w skład której wchodzą: budynek 
mieszkalny i budynki gospodarcze obsługujące go-
spodarstwo rolne, hodowlane, ogrodnicze, sadow-

nicze oraz zabudowa przeznaczona na cele prze-
twórstwa rolno-spożywczego i prowadzenia usług 
agroturystycznych, 

9a przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 3 

Us agewia wga oiszary oi4e e o ychwałą 

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 
1a plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę 
zagrodową w gospodarstwie rolnym, hodowla-
nym, ogrodniczym, oznaczonego symbolem RM,  

2a linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
są określone na rysunku planu. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go  
Planowanej zabudowie należy nadać charakter 
zharmonizowany z charakterem tradycyjnej zabu-
dowy wsi Baranowice – Bliż. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 
1a we wszystkich działaniach należy stosować się 
do przepisów odrębnych dotyczących: 
aa ochrony środowiska, 
ba ochrony przyrody, 
ca ochrony dóbr kultury, 

2a uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic działki, na której działalność 
ta jest prowadzona, 

3a grunty niezabudowane i nieutwardzone należy 
przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czyn-
ne, 

4a do celów grzewczych należy stosować systemy 
i paliwa proekologiczne, 
5a z uwagi na wartości krajobrazu kulturowego i 
przyrodniczego planowanej zabudowie należy 
nadać wysokie walory architektoniczne nawią-
zujące do architektury regionalnej, 

6a z uwagi na przebiegającą w odległości 300m 
od obszaru planu autostradę należy wprowa-
dzić wzdłuż granic terenu oznaczonego symbo-
lem RM ekrany akustyczne z zieleni zimozielo-
nej wielopiętrowej. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 
1a W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: z 
uwagi na wartości krajobrazowe występujące 
w sąsiedztwie obszaru objętego planem nową 
zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do 
budownictwa regionalnego, nadając jej wyso-
kość nieprzekraczającą dwóch kondygnacji, w 
tym druga kondygnacja w dachu o symetrycz-
nych połaciach i kącie nachylenia 35–45 stop-
ni, krytego dachówką lub materiałem imitują-
cym dachówkę w kolorze ceglastym, 

2a W zakresie ochrony zabytków archeologicz-
nych: wszelkie zamierzenia inwestycyjne w 
zakresie robót ziemnych należy: 
aa poprzedzić, z co najmniej siedmiodniowym 
wyprzedzeniem, pisemnym powiadomie-
niem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
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serwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia robót ziemnych, 

ba w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych, podjąć ratownicze 
badania wykopaliskowe po uzyskaniu po-
zwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

5. Wymagania wynikające z kształtowania prze-
strzeni publicznych 
Na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
przestrzeni publicznych. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności  
Dla terenu oznaczonego symbolem RM ustala się: 
1a teren przeznacza się pod zabudowę zagrodową 
w gospodarstwie rolnym, hodowlanym, ogrod-
niczym i sadowniczym, 

2a dopuszcza się zabudowę o wysokości: 
aa do 10m licząc od poziomu terenu do naj-
wyższej krawędzi dachu, dla budynku 
mieszkalnego, 

ba do 12m licząc od poziomu terenu do najwy-
żej krawędzi dachu dla budynków gospo-
darczych i przeznaczonych na działalność 
gospodarczą, 

3a dopuszcza się prowadzenie: 
aa upraw polowych, ogrodniczych, sadowni-
czych, plantacji i zalesienia, 

ba przetwórstwa rolno-spożywczego i maga-
zynowania produktów rolnych, 

ca usług agroturystycznych, 
4a zabudowie należy nadać dachy strome o syme-
trycznym nachyleniu połaci pod kątem 35°– 
–45°,  

5a dachy należy pokryć dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ce-
glastym, 

6a dopuszcza się lokalizowanie: 
aa obiektów szklarniowych, 
ba stawów hodowlanych, 
ca obiektów infrastruktury technicznej, 

7a zabudowę należy sytuować z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszącej 
10 m od linii rozgraniczającej istniejącej gmin-
nej drogi gospodarczej przylegającej do obszaru 
objętego planem, 

8a z uwagi na ewentualną konieczność poszerzenia 
gminnej drogi gospodarczej przylegającej do ob-
szaru planu wprowadza się rezerwę terenową o 
szerokości 4m na poszerzenie tej drogi, 

9a należy zachować min. 60% powierzchni biolo-
gicznie czynnej,  

10a z uwagi na przebiegającą w odległości 300m 
od obszaru planu autostradę dopuszcza się 
wprowadzenie ekranów akustycznych. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych 
1a obszar objęty planem nie leży na terenach górni-
czych oraz zagrożonych powodzią i osuwaniem 
się mas ziemnych, 

2a ustalenia wynikające z odrębnych przepisów 
określono w ust. 3 i 4.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 
Nie dopuszcza się podziału nieruchomości. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1a zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego 
aa zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru 
objętego planem ustala się z istniejącej gmin-
nej drogi gospodarczej,  

ba miejsca parkingowe należy zapewnić na tere-
nie własnym, 

ca ilość miejsc parkingowych należy określić na 
etapie sporządzania projektu zagospodarowa-
nia działki, 

2a zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
aa sieci uzbrojenia technicznego obsługujące ob-
szar objęty planem należy prowadzić w obrę-
bie linii rozgraniczającej istniejącej gminnej 
drogi gospodarczej przylegającej do tego ob-
szaru, 

ba dopuszcza się, w uzasadnionych przypad-
kach, możliwość realizacji sieci i urządzeń 
uzbrojenia technicznego towarzyszących in-
westycjom, na terenie własnym inwestora, 
pod warunkiem, że: 
– realizacja sieci i urządzeń nie będzie kolido-
wać z pozostałymi ustaleniami planu,  

– dostęp do ww. sieci i urządzeń zostanie za-
pewniony dla służb technicznych, 

– wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje 
urządzeń związanych z tą infrastrukturą, 
wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od właściwych dysponentów, 

ca zaopatrzenie w wodę ustala się: 
– z istniejącej sieci wodociągowej, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci, 

– dopuszcza się budowę studni dla celów go-
spodarczych, 

da odprowadzania ścieków bytowych i wynika-
jących z prowadzenia działalności ustala się: 

– do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się lokalizowanie przez inwestorów, 
na terenach własnych, bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości ciekłe z wywozem ście-
ków do oczyszczalni wskazanej w miejscowym 
– gminnym systemie gospodarki ściekami,  

– w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń w ściekach wymaga-
ne jest wstępne podczyszczenie tych ścieków 
na terenie własnym przed ich wprowadzeniem 
do gminnego systemu gospodarki ściekami, 

– bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe 
należy wykonać w technologii szczelnej, 

– dopuszcza się budowę indywidualnej oczysz-
czalni ścieków jednak tylko w przypadku wy-
stępowania odpowiednich warunków grun-
towo-wodnych, 

ea w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 

– dopuszcza się powierzchniowe – naturalne 
odprowadzanie wód opadowych, 
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– nawierzchnie, na których może występować 
zagrożenie zanieczyszczenia substancjami 
chemicznymi w związku z prowadzoną działal-
nością, należy wyposażyć w kanalizację desz-
czową,  

– do czasu zrealizowania gminnego system kana-
lizacji deszczowej dopuszcza się wody z ww. 
nawierzchni odprowadzać, za pośrednictwem 
separatorów, do rowu melioracyjnego,  

fa w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
– w przypadku występowania na terenie przezna-
czonym pod zainwestowanie sieci drenarskich, 
wszelkie działania inwestycyjne należy poprze-
dzić kompleksową przebudową systemu od-
wadniającego teren, uzgodnioną z zarządcą 
urządzeń melioracyjno-drenarskich, 

ga w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
– zasilanie obiektów lokalizowanych na terenach 
objętych planem z istniejących sieci niskiego 
napięcia, na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci, 

– w przypadku braku mocy zapotrzebowanej w 
istniejącej sieci nN, energię elektryczną należy 
doprowadzić z planowanej stacji transformato-
rowej,  

– lokalizację stacji transformatorowej dopuszcza 
się na terenie własnym inwestora, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci,  

– nową sieć elektroenergetyczną należy wykonać 
jako kablową i zrealizować na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci, 

ha zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez budowę 
rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej zgodnie z 
ustaleniem określonym w pkt aa i ba, 

ia zaopatrzenie w energię cieplną ustala się po-
przez wprowadzenie indywidualnych urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu zanieczyszczeń oraz zastosowanie paliw 
proekologicznych, 

ja w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się 
realizację połączeń telekomunikacyjnych z sieci 
istniejącej lub z sieci innego dysponenta, 
ka w zakresie usuwania odpadów ustala się: 
– odpady bytowe gromadzone czasowo należy 
segregować, a miejsce ich gromadzenia obu-
dować,  

– miejsce gromadzenia i segregacji odpadów by-
towych należy zlokalizować na terenie wła-
snym inwestora, 

– odpady bytowe należy usuwać w sposób zgod-
ny z gminnym systemem gospodarki odpada-
mi, 

– odpady powstałe w wyniku prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej lub 
przetwórstwa rolno-spożywczego należy usu-
wać w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenu 
Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenu. 

§ 4 

Us agewia aoęcowe 

1. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w 
stosunku procentowym do wzrostu wartości nieru-
chomości, w wysokości 10%. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 
PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
ADAM KLIMCZAK
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Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1637) 
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Załączwia wr 2 wo ychwały Rawy Mie4saie4 w Ką ach Wrocławsaich 
z wwia 23 gy e o 2007 r. (poz. 1637) 
 

Dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Baranowice – Bliż 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska  
w Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Baranowice – Bliż obejmującej obszar działki 134/6 AM 1 obręb 
Baranowice w związku z niezłożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do wglądu 
publicznego projektu zmiany planu. 

 
 

 
Załączwia wr 3 wo ychwały Rawy Mie4saie4 
w Ką ach Wrocławsaich z wwia 23 gy e o 
2007 r. (poz. 1637) 

 
Dotyczy sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Baranowice – Bliż inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianamia, Rada Miejska  
w Kątach Wrocławskich stwierdza, co następuje: 
 
1. Z uwagi na to, iż ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Baranowice – Bliż obejmującej obszar działki nr 134/6 AM 1 obręb Baranowice nie określają 
inwestycji należących do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, nie roz-
strzyga się sposobu ich realizacji oraz zasad finansowania. 

2. Realizacja planowanej zabudowy odbywać się będzie w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
techniczną. 

 
 

1638 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 28 marca 2007 r. 

w sprawie zmiawy ychwały wr LXX/379/2002 Rawy Mias a Kamiewwa Góra  
z wwia 6 marca 2002 roay w sprawie pgawy sieci pyigiczwych szaół pows a-

wowych i  imwaz4ów oraz  rawic ich oiwowów 

 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 z później-
szymi zmianamia oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianamia w związku z § 1 Uchwały nr V/23/2007 Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 stycznia 2007 roku, Rada Miejska 
w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§1 

W uchwale nr LXX/379/2002 Rady Miasta Kamienna 
Góra z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
granic ich obwodów wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W § 2 pkt. 1 dodaje się tiret 56–te o następującej 
treści: „Różana". 
2. W § 6 pkt. 1 dodaje się tiret 20–te o następującej 

treści: „Różana". 
 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§3 

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 

PRZPW DNIDZIDA RADZ 
 

MAŁG RZATA KRZZSZK WSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RAROWIE 

z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie ys agewia re ygamiwy oarecga4ące o wysoaocć i szcze ółowe warywai 
przyzwawawia wayczyciegom wowa aów: za wysły e ga , mo ywacy4we o, fywa-
cy4we o i za warywai pracy, wiea óre iwwe saławwiai wywa rowzewia, a  aaże wy-
soaocć, szcze ółowe zasawy przyzwawawia i wypłacawia wayczyciegsaie o 
                                     wowa ay mieszaawiowe o 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 ze zmianamia, art. 30 ust.6, art. 49 ust.1 pkt 1, art.54 ust.7, art. 
91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006r Nr 97 poz. 674 ze zmianamia uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Rarów ustala się regulamin określa-
jący wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, a także wysokość nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania zwany dalej 
Regulaminem. 

R ZDZIAŁ I 

Pos awowiewia ws epwe 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o: 
1a szkole – należy przez to rozumieć przedszkole 
lub szkołę, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Rarów, 

2a nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Rarów, wymienionych punkcie 1,  

3a dyrektorze lub wicedyrektorze– należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora w jed-
nostkach organizacyjnych Gminy Rarów wymie-
nionych w punkcie 1,  

4a klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

5a uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6a ustawie – należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2006 r. roku Nr 97, poz. 694 ze zmianamia. 

R ZDZIAŁ II 

Dowa ea za wysły e ga  

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela. 

2.  kresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające 
do dodatku określają odrębne przepisy. 

3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności 
w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 

za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z 
ubezpieczenia społecznego.  

R ZDZIAŁ III 

Dowa ea mo ywacy4wy 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny 
na warunkach ogólnych określonych w § 4 rozpo-
rządzenia oraz w wysokości, na warunkach i zasa-
dach określonych w ust. 2–16 rozdziału III. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1a uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w 
szczególności: 
aa osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
pełnej realizacji założonego programu nauczania 
(potwierdzonego pomiarem zewnętrznym  
i wewnętrznyma, a także uzyskiwaniem przez 
uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości, 
dobrych osiągnięć, potwierdzonych ich wyni-
kami bądź sukcesami w konkursach przed-
miotowych i artystycznych, zawodach spor-
towych, olimpiadach bądź innych imprezach 
edukacyjnych, 

ba stosowanie różnorodnych metod i form na-
uczania oraz wyciąganie wniosków korzyst-
nych dla efektywnej pracy, 

ca prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac 
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicja-
tywy, 

da umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami,  

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

fa prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej, 

2a Jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a szczegól-
ności: 
aa podnoszenie umiejętności zawodowych – 
udział w doskonaleniu własnego warsztatu 
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pracy oraz różnych formach doskonalenia 
zawodowego, 

ba prezentowanie swego dorobku zawodowego, 
ca wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
da dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy 
dydaktycznej, 

ea rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
obowiązków: prawidłowego prowadzenia do-
kumentacji szkolnej i pedagogicznej oraz po-
leceń służbowych, 

3a aktywny udział we współtworzeniu szkoły 
otwartej na potrzeby uczniów i środowiska 
społecznego, 

4a zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Kar-
ty Nauczyciela, a w szczególności: 
aa udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

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

ca opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły lub poza nią 
(ZZP, MRM itp.a, 

da aktywny udział w realizacji innych zadań 
statutowych szkoły. 

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w ust.4 
rozdziału III jest spełnienie następujących kryteriów: 
1a tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, 
sprzęt, organizowanie działalności administra-
cyjnej, gospodarczej, zapewnienie i czuwanie 
nad przestrzeganiem warunków bhp i ppoż, 

2a opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły, w tym również pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, 

3a dbałość o mienie, w tym: organizowanie prze-
glądów technicznych prac konserwacyjno- 
-remontowych, czystość i estetyka szkoły, 

4a prowadzenie spraw kadrowych pracowników w 
tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, pro-
wadzenie akt osobowych pracowników, dyspo-
nowanie funduszem świadczeń socjalnych, dys-
cyplina pracy, 

5a sprawowanie nadzoru pedagogicznego z zacho-
waniem obowiązujących procedur, 

6a ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającym pracę w zawodzie, zachę-
canie do innowacji i eksperymentów pedago-
gicznych, motywowanie do doskonalenia zawo-
dowego, realizacja zaleceń i wniosków organu 
nadzoru pedagogicznego, 

7a współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie zadań edukacyjnych i wychowawczych 
oraz realizacja zaleceń i wniosków organu pro-
wadzącego, 

8a kształtowanie właściwej atmosfery pracy, służą-
cej realizacji statutowych zadań przez podle-
głych pracowników, 

9a współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymi, działającymi w placówce, 

10a pozostałe obowiązki: 

aa samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 
problemów, 

ba inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań 
dodatkowych: konkursy, olimpiady, wycieczki, 
samodzielne inicjatywy pedagogiczne,  

ca realizacja priorytetów polityki oświatowej gminy 
zawartych w Strategii  światy, w szczególności 
w zakresie bezpieczeństwa i dbałości o środowi-
sko lokalne. 

4. Wartość środków finansowych przeznaczonych na 
wypłatę dodatków motywacyjnych stanowi co 
najmniej 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia 
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej 
szkole. 

5. Środki, o których mowa w ust. 4, zostają zwięk-
szone o kwotę dodatku motywacyjnego przyznane-
go dyrektorowi. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wysoko-
ści:  
1a dla nauczyciela nie wyższej niż 20 % jego staw-
ki wynagrodzenia zasadniczego, 

2a dla dyrektora nie wyższej niż 30 % jego wyna-
grodzenia zasadniczego.  

7. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi 
dyrektor szkoły a dyrektorowi – Burmistrz Miasta 
Rarów. 

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

9. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi lub dyrektorowi przekazuje się w for-
mie pisemnej.  

R ZDZIAŁ IV 

Dowa ea fywacy4wy 

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków 
opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odby-
wającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. 

2. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dla 
dyrektorów szkół, przysługują również nauczycie-
lom (wicedyrektoroma, którym powierzono obo-
wiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca po upływie trzech mie-
sięcy nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż 
urlop wypoczynkowy.  

3. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pełnią-
cych inne niż dyrektor stanowiska kierownicze, 
przyznają dyrektorzy szkół na okres jednego roku 
szkolnego, o ile nie uległy zmianie zadania upraw-
niające do tego dodatku.  

4. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznaje na 
okres jednego roku szkolnego Burmistrz Miasta Ra-
rów. 

5. Wysokość przysługujących nauczycielom dodatków 
funkcyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

R ZDZIAŁ V 

Dowa ai za warywai pracy 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycie-
lom pracującym w warunkach trudnych lub uciążli-
wych, określonych w odrębnych przepisach.  
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2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy lub 
pracę w warunkach uciążliwych wynosi 10 % wy-
nagrodzenia nauczyciela za każda godzinę przepra-
cowaną w tych warunkach.  

R ZDZIAŁ VI 

Wywa rowzewie za  owziwy powawwymiarowe  
oraz  owziwy zas eps w woraźwych 

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, o których mowa w 
art. 42 ust.3 i ust 7 pkt 3 ustawy, przysługuje wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zgodnie 
z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określo-
nych w art. 35 ustawy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
oraz za zastępstwa doraźne ustala się dzieląc staw-
kę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca ta 
została zrealizowana w warunkach uprawniających 
do dodatkua przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 4, uzy-
skuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub re-
alizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę.  

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których zajęcia rozpoczy-
nają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 
¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od 
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które 
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
może być jednak większa niż liczba godzin przydzie-
lonych w planie organizacyjnym.  

R ZDZIAŁ VII 

Na rowy ze spec4agwe o fywwyszy wa rów 

1. W budżecie Gminy Rarów tworzy się specjalny 
fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co 
najmniej 1% planowanego osobowego funduszu 
płac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody or-
ganu prowadzącego i nagrody dyrektorów, z czego: 
1a 70% – środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektorów, 

2a 30% – środków funduszu przeznacza się na na-
grody Burmistrza Miasta Rarów. 

2. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta Rarów nie może 
być niższa niż 40% średniego wynagrodzenia nauczciela 
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.  

3. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa 
niż 25% wynagrodzenia nauczyciela stażysty o któ-
rym mowa w art. 30 ust.3 ustawy  

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy i są przyznawane nauczycielom za 
szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze oraz opiekuńcze w pracy zawodowej. 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

5. Nagroda Burmistrza Miasta Rarów może być przy-
znana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają 
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej. 

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
uczycielom nagrody: 
1a w zakresie pracy dydaktycznej: 
aa dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności 
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzanych przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, 

ba działalność innowacyjna w zakresie wdrażania 
nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowania autorskich programów i publikacji, 

ca dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwa-
lifikowaniem się uczniów do udziału w zawo-
dach co najmniej I stopnia (rejonowycha ogólno-
polskich olimpiad przedmiotowych, zajęcie przez 
uczniów lub ich grupę I –III miejsca w konkur-
sach, zawodach, turniejach, przeglądach i festi-
walach na szczeblu co najmniej gminnym,  

da udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

ea wzorowa realizacja uroczystości szkolnych  
i środowiskowych, 

fa organizowanie i prowadzenie letniego lub zi-
mowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

gaorganizacja imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

ha osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, 
ia sprawowanie opieki nad organizacjami spo-
łecznymi działającymi w szkole, 

ja dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  
z uczniami, 

ka szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczy-
cieli w zakresie diagnozowania i oceniania, 

la dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej z innymi na-
uczycielami, 

ma publikacje z zakresu działalności oświatowej, 
a w szczególności z pracy dydaktyczno  
– wychowawczej. 

2a w zakresie pracy opiekuńczej: 
aa pomoc i opieka uczniom lub wychowankom będą-
cym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

ba działalność mająca na celu zapobieganie i zwal-
czanie przejawów patologii wśród młodzieży,  
a w szczególności narkomanii i alkoholizmowi, 
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ca współpraca z jednostkami systemu ochrony 
zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, rodzicami oraz organizacjami  
i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania  
i usuwania przejawów patologii społecznej i nie-
dostosowania dzieci i młodzieży, 

da organizacja udziału rodziców w życiu szkoły lub 
placówki,  

3a w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 
aa troska o mienie szkoły, polepszanie bazy dy-
daktycznej, 

bazaangażowanie w remonty i inwestycje reali-
zowane w szkole, 

ca zdobywanie dodatkowych środków finanso-
wych dla szkoły, 

da prawidłowa realizacja budżetu szkoły, 
ea właściwa współpraca z burmistrzem Miasta 
Rarów i Radą Miejską w Rarowie, radą peda-
gogiczną oraz radą rodziców, 

fa pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szko-
ły, 

ga prawidłowe prowadzenie nadzoru pedago-
gicznego, 

ha właściwa współpraca z nadzorem pedago-
gicznym, 

4a w zakresie działalności pozaszkolnej: 
aa udział w zorganizowanych formach doskona-
lenia zawodowego, 

ba aktywna pomoc w adaptacji zawodowej na-
uczycieli podejmujących pracę w zawodzie, 

ca promowanie szkoły poprzez udział w pracach 
różnych organizacji społecznych, stowarzy-
szeniach i instytucjach.  

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 
szkoły może wystąpić: 
aa wicedyrektor, bezpośrednio sprawujący nadzór 
pedagogiczny, 

ba rada pedagogiczna, 
ca rada rodziców, 
da związki zawodowe działające w szkole. 

8. Nagroda dyrektora może być przyznana również z 
inicjatywy dyrektora. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
Miasta Rarów może wystąpić: 
1a dla nauczyciela:  
aadyrektor szkoły, 
ba rada pedagogiczna, 
carada rodziców, 
dazwiązki zawodowe działające w szkole, 

2a dla dyrektora: 
aa wizytator Kuratorium  światy we Wrocławiu 
(Delegatura Wałbrzycha, 

ba Kierownik Referatu ds.  światy, Sportu i 
Promocji Urzędu Miejskiego w Rarowie, 

ca rada pedagogiczna, 
da rada rodziców, 
ea zawiązki zawodowe działające w szkole. 

10. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 7 i 9 sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

11. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Rarów nale-
ży składać do Urzędu Miejskiego w Rarowie do  
20 września.  

12. Nagroda Burmistrza Miasta Rarów może być przy-
znana również z inicjatywy burmistrza. 

13. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Pdukacji 
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach nagroda może być przyznana w innym 
terminie.  

R ZDZIAŁ VIII 

Dowa ea mieszaawiowy 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, 
a posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego 
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymia-
rze nie niższym niż połowa etatu w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Rarów przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi: 
1a dla jednej osoby – 49 zł, 
2a dla 2 dwóch osób – 63 zł, 
3a dla trzech osób – 80 zł, 
4a dla czterech i więcej osób 98 zł.  

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkujących:  
1a współmałżonka, 
2a rodziców nauczyciela pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu, 

3a pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez 
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgim-
nazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia, 

4a pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

5a dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodu.  

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
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. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez nauczyciela pracodawcę. 

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

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dy-
rektorowi Burmistrz Miasta Rarów.  

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do 
zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego. 

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

2a pobierania zasiłku chorobowego, 
3a obywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
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skowej; w przypadku jednak gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypła-
ca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta była zawarta, 

4a korzystania z urlopu wychowawczego. 
10.Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
złożył wniosek o jego przyznanie. 

§ 2 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rarów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZPW DNIDZADZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
ROBERT KAŚKÓW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy 
Mie4saie4 w Rarowie z wwia  
29 marca (poz. 1639) 

 
 
Lp. Stanowisko Dodatek w zł 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Przedszkole: 
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 
Szkoła podstawowa: 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej do 7 oddziałów: 

aa do 100 uczniów i dzieci  
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej do 10 oddziałów 

aa powyżej 100 uczniów i dzieci a mniej niż 140  
ba powyżej 140 uczniów i dzieci a mniej niż 200  

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej 
aa powyżej 25 oddziałów  

Gimnazjum: 
1. Dyrektor gimnazjum liczącego 

aa od 15 do 17 oddziałów  
ba 18 i więcej oddziałów  
ca powyżej 22 oddziałów  

 
360 
 

 
330 
 

360 
412 
 

650 
 
 

566 
620 
650 

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej  
Wicedyrektor gimnazjum  

310 
310 

5. Kierownik świetlicy szkolnej  208 
6. Wychowawstwo klasy: 

1a w przedszkolach 
2a w szkołach podstawowych i gimnazjum  
 aa do 15 uczniów  
 ba od 16 do 20 uczniów  
 ca powyżej 20 uczniów  
1a w klasach końcowych: 
aa do 15 uczniów  
ba od 16 do 20 uczniów  
ca powyżej 20 uczniów  

 
40 
 
32 
45 
50 
 
45 
55 
60 

7. Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant  150 
8.  piekun stażu 60 
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Załączwia wr 2 wo ychwały Rawy 
Mie4saie4 w Rarowie z wwia  
29 marca (poz. 1639 
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1640 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RAROWIE 

z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie ywziegewia iowifiaa y ow opła  roczwych z  y yły owwawia w  rwały 
zarząw wierychomocci  ryw owych zaiywowawych 4ewwos aom or awizacy4wy 

Gmiwy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami, w związku z art. 82 pkt 1, art. 83 pkt 1 i art. 84 ust. 
3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianamia 
Rada Miejska w Rarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysoko-
ści 95 % od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały 
zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy nierucho-
mości gruntowych zabudowanych, położonych na 
terenie miasta i gminy Rarów, wykorzystywanych na 
cele prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuń-
czej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej, sporto-
wej i turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością 
zarobkową. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rarów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1641 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RMIGRODZIE 

z dnia 30 marca 2007 r. 

w sprawie ys agewia re ygamiwy oarecga4ące o wysoaocć oraz szcze ółowe 
warywai przyzwawawia wayczyciegom wowa aów: mo ywacy4we o, fywacy4we o, 
za warywai pracy, wysły e ga  i wiea órych iwwych saławwiaów wywa rawzawia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.a oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, 
poz. 674 ze zmianamia i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu niektórych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.a oraz rozporządzenia Ministerstwa Pdukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy, (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.a Rada Miej-
ska w Rmigrodzie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1a szkole lub placówce, należy przez to rozumieć: 
przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Rmigród, 

2a nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Rmigród, 

3a dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 
przedszkola i szkoły, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Rmigród, 

4a Karcie Nauczyciela, należy rozumieć ustawę z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.a, 

5a rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporzą-
dzenie Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy. 

6a Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Rmigród. 

§ 2 

Wysokość minimalnych stawek wynagradzania zasad-
niczego nauczycieli określa rozporządzenie. 

§3 

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rmigród, może być przyznany dodatek moty-
wacyjny. 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w skali jednego miesiąca 
wynosi 40 zł w przeliczeniu na etat kalkulacyjny.  

2. Przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego 
bierze się pod uwagę: 
1a Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych opiekuńczych, a w 
szczególności: 
aa uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- 
-wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów, i sprawdzianami albo sukcesami w kon-
kursach, zawodach , olimpiadach itp., 

ba umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

ca aktywne wspomaganie uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, 

2a Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
aa systematyczne i efektywne przygotowanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

ba podnoszenie umiejętności zawodowych, 
ca wzbogacenie własnego warsztatu pracy, a 
zwłaszcza pozyskanie środków zewnętrznych 
na realizację projektów edukacyjnych, 

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

ea przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3a  Zaangażowanie w realizację czynności zajęć, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
aa udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

ba udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
ca opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innym organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

da prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawienie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

ea aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

fa dodatkowe czynności zlecane doraźnie przez 
dyrektora lub Burmistrza, 

4a Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skut-
kującymi efektami w procesie kształcenia i wy-
chowania. 

5a Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i 
obowiązków związanych z powierzonym stano-
wiskiem. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niż trzy miesiące, nie dłużej niż na 1 rok 
szkolny. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki 
w ramach posiadanych środków, zgodnie z poniż-
szym regulaminem, kwotowo nie wyższy niż 20% 
stawki zasadniczej nauczyciela stażysty posiadają-
cego wykształcenie wyższe magisterskie z przygo-
towaniem pedagogicznym, w zależności od stopnia 
spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu 
i §3 ust 2 uchwały. 

5. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego 
może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego 
ocenę osiąganych wyników w pracy określonych 
w rozporządzeniu nie wcześniej niż po jednym 
miesiącu. 

6.   przyznaniu dodatku nauczyciel powiadamiany 
jest przez dyrektora na piśmie. 

7.   przyznaniu dodatku dyrektor placówki powiada-
miany jest na piśmie przez organ prowadzący. 

§ 4 

1.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska kie-
rownicze i funkcyjne przewidziane w statutach 
szkół i placówek działających na terenie Gminy, 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatki funkcyjne przysługują: 
1a dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
2a wicedyrektorom i kierownikom 
3a nauczycielom – opiekunom nauczycieli, którzy 
odbywają staż 

4a nauczycielom – wychowawcom klas, grup 
przedszkolnych 

5a doradcom i konsultantom metodycznym. 
3. Dodatek dla nauczycieli w wysokości przewidzianej  
§ 4 ust.5 przyznaje dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz. 

4. Dodatek 'dla opiekuna stażu przysługuje za każdą 
osobę odbywającą staż, a dodatek dla wychowaw-
cy klas za każdą klasę, niezależnie od wymiaru cza-
su pracy. 
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5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obo-
wiązki w zastępstwie. Dodatek przysługuje od 
pierwszego miesiąca zastępstwa. 

 
Wysokość dodatku 

funkcyjnego 
Stanowiska kierownicze 

od do 
aa Dyrektor szkoły 
– liczącej do 6 oddziałów 
– liczącej od 7 do 12 oddziałów 
– liczącej powyżej 12 oddziałów 

ba Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin 

ca Wicedyrektor szkoły 
da Kierownik świetlicy 
ea  piekunowie stażu 
– nauczyciela stażysty 
– nauczyciela kontraktowego 

fa Nauczyciele wychowawcy klas, 
grup przedszkolnych 

 
450 
550 
700 
 

450 
300 
100 
 
30 
30 

 
900 
1000 
1100 
 

900 
600 
300 
 
 

 
 
50 

 
§ 5 

1 Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 
ust.3 i 4 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządze-
nia. 

2. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, dla dyrektorów Burmistrz Gminy. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w jednej szkole w nie-
pełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek za wy-
sługę proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia. Na-
uczycielom zatrudnionym w kilku szkołach na tere-
nie Gminy przysługuje jeden dodatek do pełnego 
etatu. 

§ 6 

1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy  
w trudnych i uciążliwych warunkach, określonych 
w rozporządzeniu. 

2. Prawo do dodatków za warunki pracy posiadają 
nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w takich 
warunkach, bez względu na wymiar czasu pracy  
i rodzaj stosunku pracy z zastrzeżeniami § 3. 

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

4. Ustala się dodatek za trudne warunki pracy: 
aa 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, 

ba za prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania 
dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjal-
nego w wysokości 10% wynagrodzenia zasad-
niczego. 

5. Dodatki za trudne warunki pracy w wysokości 
przewidzianej w § 6 ust.4 lit. b przysługują również 
nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne  
i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (od-
działacha, szkołach (oddziałacha specjalnych. 

6. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują na-
uczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne  

w klasach łączonych w szkołach podstawowych  
w wysokości 25% kwoty godziny podstawowej. 

§7 

1. Ustala się szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, obli-
cza się wg stawki osobistego zaszeregowania,  
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, 
oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania,  
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni, za 
które nauczyciel zgodnie z odrębnymi przepisami nie 
otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe – za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-
wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 Karty 
Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracya za każdy dzień, za który nie przysługuje 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jed-
nak większa niż liczba godzin ponadwymiarowych 
przydzielona w planie organizacyjnym. 

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się 
dzieląc minimalną stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela wynikającą z tabeli określonej w 
rozporządzeniu, przez miesięczną liczbę godzin, bę-
dącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 – w za-
okrągleniu do pełnych godzin, w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

6. Liczbę godzin doraźnych zastępstw oraz korektę 
liczby godzin ponadwymiarowych ustala dyrektor w 
miesiącu następującym po miesiącu, w którym ta-
kie godziny wystąpiły. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXIV/300/05 Rady Miejskiej w 
Rmigrodzie z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokości i 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania do-
datku mieszkaniowego. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Rmigród. 

§ 10 

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

PRZPW DNIDZIDZ  
RADZ MIPJSKIPJ 

 
JAN CZYŻOWICZ
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie oarecgewia wysoaocci s awai powa ay ow posiawawia psów 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.a, 
art. 14 pkt 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.a, Rada Miasta Je-
dlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 kreśla się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości 11,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

1.  bowiązek podatków} w podatku od posiadania 
psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym osoba stała się 
posiadaczem psa.  

2.  bowiązek podatkowy w podatku od posiadania 
psów wygasa z końcem miesiąca, w którym po-
datnik przestał być posiadaczem psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez we-
zwania w terminie do 30 czerwca każdego roku na 
rachunek Urzędu Miasta. 

2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego 
w trakcie roku podatkowego, podatek od posiada-
nia psów płatny jest w terminie 14 dni od daty po-
wstania obowiązku podatkowego. 

3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiąz-
ku podatkowego w ciągu roku podatkowego, poda-

tek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,  
w których istniał obowiązek podatkowy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIV/120/04 Rady Miasta Je-
dlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 r. 
 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ  
RADZ MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 20 marca 2007 r. 

w sprawie ys agewia re ygamiwy oarecga4ące o wysoaocć oraz szcze ółowe 
warywai przyzwawawia wayczyciegom wowa aów mo ywacy4we o, fywacy4we o 
i za warywai pracy oraz wiea órych iwwych saławwiaów wywa rowzewia, 
a  aaże wysoaocci i szcze ółowych zasaw przyzwawawia i wypłacawia wowa ay
                                             mieszaawiowe o 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.a w związku z art. 30 ust. 1 i 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a 
oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 
1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 i Dz. U. z 2004 r. Nr 179, 
poz. 1845a oraz § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra 
Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze 
zm.a Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje: 
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RPGULAMIN  KRPŚLAJIDZ WZS K ŚC  RAZ SZDZPGÓŁ WP WARUNKI PRZZZNAWANIA 
NAUDZZDIPL M D DATKÓW M TZWADZJNPG , FUNKDZJNPG  I ZA WARUNKI PRADZ  RAZ 

NIPKTÓRZDZ INNZDZ SKŁADNIKÓW WZNAGR DZPNIA, A TAKRP WZS K ŚDI, SZDZPGÓŁ WZDZ  
ZASAD PRZZZNAWANIA I WZPŁADANIA D DATKU MIPSZKANI WPG . 

 
 

R ZDZIAŁ I 

Pos awowiewia o ógwe 

§ 1 

Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa bez 
bliższego określenia o:  
1a szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub pla-
cówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kło-
da, 

2a dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o 
której mowa w pkt 1,  

3a roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły lub placówki od 1 września danego 
roku do 31 sierpnia roku następnego,  

4a klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę,  

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

6a tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 
Karty Nauczyciela,  

7a rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
grodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181a, 

8a Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. 
zm.a. 

R ZDZIAŁ II 

Wywa rowzewia i cwiawczewia pracowwicze wayczyciegi 

§ 2 

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:  
1a wynagrodzenia zasadniczego,  
2a dodatków: 
aa za wysługę lat,  
ba motywacyjnego,  
ca funkcyjnego,  
da za warunki pracy,  

3a wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw,  

4a dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej, 

5a nagród: 
aa ze specjalnego funduszu nagród (nagroda Wójta 
Gminy, nagroda dyrektoraa, 

ba jubileuszowych, 
6a dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

§ 3 

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wyna-
grodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady 
ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, w tym dla nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.  

§ 4 

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczy-
cielom:  
1a dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej,  

2a nagród jubileuszowych,  
3a dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
4a zasiłku na zagospodarowanie,  
5a odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,  
6a odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,  
określają odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy rozporządzenia.  

§ 5 

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczy-
cielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych 
reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku  
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239a.  

§ 6 

Wysokość, warunki oraz zasady przyznawania i wy-
płacania:  
1a dodatku za wysługę lat, 
2a dodatku motywacyjnego, 
3a dodatków funkcyjnych,  
4a dodatków za warunki pracy,  
5a wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw,  

6a nagród, 
7a dodatku mieszkaniowego 
określa niniejszy regulamin. 

R ZDZIAŁ III 

Dowa ea za wysły e ga  

§ 7 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845a oraz  
§ 7 rozporządzenia Ministra Pdukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
grodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  
Nr 22, poz. 181a, a w szczególności: 
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia. 
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2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za 
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby oraz konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym człon-
kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-2/37/07 z dnia 16 maja 2007 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 7 ust. 1, ust 2a. 

R ZDZIAŁ IV 

Dowa ea mo ywacy4wy 

§ 8 

1. Nauczycielowi, dyrektorowi szkoły w zależności od 
osiąganych wyników pracy, może być przyznany 
dodatek motywacyjny. 

2. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje 
Wójt Gminy, a nauczycielowi Dyrektor Szkoły.  

§ 9 

1. Przyznając dodatek motywacyjny Wójt Gminy, Dy-
rektor kieruje się następującymi kryteriami:  
1a uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności:  
aa uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- 
-wychowawczych potwierdzanych efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami 
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,  

ba umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami,  

ca pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki;  

2a jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodat-
kowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:  
aa systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do przydzielonych obowiązków,  

ba podnoszenie umiejętności zawodowych,  
ca wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  
da dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

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

fa rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych,  

ga przestrzeganie dyscypliny pracy,  
ha wdrażanie innowacji pedagogicznych, pro-
gramów autorskich, nowatorskich rozwiązań,  

ia osiąganie sukcesów naukowych, sportowych 
i artystycznych przez ucznia, 

3a posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,  
4a zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności:  
aa udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych,  

ba udział w komisjach przedmiotowych i innych,  
ca opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły,  

da prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,  

ea aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

§ 10 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego może wynosić do 
10% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego 
przez nauczyciela, dyrektora szkoły, któremu przy-
znano dodatek.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w pełnych 
złotych na czas określony, nie krótszy niż 6 miesię-
cy, nie dłuższy niż jeden rok szkolny.  

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania kryteriów, o których mowa w § 9, ustala 
dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy. 

§ 11 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1a w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
2a nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
3a w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-2/37/07  
z dnia 16 maja 2007 r. do WSA we Wrocławiu na § 11a. 

§ 12 

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje się nauczycielowi w formie pisemnej.  

R ZDZIAŁ V 

Dowa ea fywacy4wy 

§ 13 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny: 
1a dyrektorowi 
2a wicedyrektorowi 
3a kierownikowi świetlicy  

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

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, określa tabela uwzględniając wielkość 
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole: 
1a dla dyrektora Wójt Gminy, 
2a dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, dyrektor szkoły. 

§ 14 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje ponadto nauczycie-
lowi, któremu powierzono:  
1a wychowawstwo klasy: 
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aa klasa lub grupa licząca do 10 uczniów w wy-
sokości 32 zł 

ba klasa licząca od 11 do 15 uczniów w wyso-
kości 37 zł 

ca klasa licząca od 16 do 20 uczniów w wyso-
kości 60 zł 

da klasa licząca od 21 do 25 uczniów w wyso-
kości 70 zł 

ea klasa licząca od 26 do 30 uczniów w wyso-
kości 75 zł 

fa klasa licząca powyżej 30 uczniów w wyso-
kości 80 zł 

ga nauczyciel przedszkola otrzymuje dodatek za 
wychowawstwo w grupie przedszkolnej  
w wysokości proporcjonalnej do przepraco-
wanych godzin. 

2a funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 
do 15%,  

3a funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 
do 10%,  

4a funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2,5%  
wynagrodzenia osobistego nauczyciela, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględniając zakres i złożoność 
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.  

§ 15 

1.  trzymywanie dodatku, o którym mowa w § 13 
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w § 14 ust. 1. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przy-
sługuje jeden wyższy dodatek funkcyjny.  

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje: 
1a w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w 
pracy,  

2a w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,  
3a w czasie urlopu bezpłatnego,  
4a w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy spowodowanej urlopem macierzyńskim, 

5a w okresach, za które nie przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze,  

6a od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia funkcji z innych powodów, a jeżeli za-
przestanie pełnienia funkcji nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-2/37/07 z dnia 16 maja 2007 r. do WSA we Wrocła-
wiu na § 15 ust. 3a. 

§ 16 

Dyrektor szkoły, osoby pełniące funkcje kierownicze 
szkoły tracą prawo do dodatku funkcyjnego:  
1a wraz z upływem kadencji, 
2a w razie wcześniejszego odwołania, 
3a z upływem okresu powierzenia funkcji na czas okre-
ślony. 

§ 17 

Wicedyrektorowi, który pełni funkcje kierownicze za 
nieobecnego dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny 
w stawce dyrektora po upływie 3 miesięcy sprawo-
wania tej funkcji i od pierwszego dnia kalendarzowego 
następującego po tym okresie.  

§ 18 

Taiega wowa aów fywacy4wych 

Lp. Stanowisko Miesięcznie 
w zł od – do 

 Szkoły 
– dyrektor – szkoła do 6 oddziałów 
– dyrektor – szkoła 7 – 12 oddziałów 
– dyrektor – szkoła 13 –18 oddziałów 
– dyrektor – szkoła 19 i więcej  
oddziałów 
– wicedyrektor 
– kierownik świetlicy 

 
300 – 500 
400 – 700 
500 – 900 

 
600 – 1000 
300 – 500 
150 – 300 

R ZDZIAŁ VI 

Dowa ea za warywai pracy 

§ 19 

1. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach 
uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczy-
cieli zajęć wymienionych w § 8 pkt 10 rozporzą-
dzenia.  

2. Regulamin obejmuje przypadki pracy w trudnych 
warunkach oraz warunkach uciążliwych, które wy-
stępują w szkołach w Gminie Dziadowa Kłoda. 

§ 20 

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w wysoko-
ści 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 21 

Dodatek dla nauczyciela za pracę w warunkach uciąż-
liwych przysługuje w wysokości  
10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 22 

W razie zbiegu tytułów do dodatku za uciążliwe warunki 
pracy i dodatku za szkodliwe warunki pracy nauczycie-
lowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.  

§ 23 

Dodatki za warunki pracy przysługują w takiej części, 
w jakiej godziny pracy w tych warunkach pozostają do 
obowiązującego wymiaru godzin.  

§ 24 

Dodatki za warunki pracy nie przysługują:  
1a w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy,  

2a w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,  
3a w czasie urlopu bezpłatnego,  
4a w czasie usprawiedliwionej nieobecności spowo-
dowanej chorobą i urlopem macierzyńskim.  
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-2/37/07  
z dnia 16 maja 2007 r. do WSA we Wrocławiu na § 24a. 

R ZDZIAŁ VII 

Wywa rowzewie za  owziwy powawwymiarowe  
oraz  owziwy woraźwych zas eps w 

§ 25 

Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się przydzie-
lone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, 
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opiekuńczych lub wychowawczych w rozumieniu art. 
35 ust. 2 Karty Nauczyciela.  

§ 26 

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 
do 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

§ 27 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-
kami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach po-
nadwymiarowych odbywa się w takich warunkacha 
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymia-
ru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.  
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3 w sposób okre-
ślony w art. 35 ust. 2a i 3 Karty Nauczyciela.  
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar go-
dzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczy-
ciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 
2, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatkua przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.  

R ZDZIAŁ VIII 

Na rowy 

§ 28 

1. Tworzy się 1% specjalny fundusz nagród od pla-
nowanych wynagrodzeń nauczycieli szkół prowa-
dzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda. 

2. Środki w wysokości 30% utworzonego funduszu 
przeznacza się na nagrody Wójta Gminy przyzna-
wane dyrektorom szkół i nauczycielom, a 70% 
środków tego funduszu przeznacza się na nagrody 
dyrektorów szkół przyznawane nauczycielom.  

3. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze określa odrębna uchwała. 

R ZDZIAŁ IX 

Dowa ea mieszaawiowy 

§ 29 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany co 
miesiąc z dołu.  

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności 
od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczycie-
la, wynosi miesięcznie:  
1. dla rodziny 1-osobowej – 47 zł, 
2. dla rodziny 2-osobowej – 65 zł, 

3. dla rodziny 3-osobowej – 83 zł. 
4. dla rodziny 4-osobowej i większej 95 zł. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione po-
zostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 
nie dłużej niż do ukończenia 25 lat oraz inne osoby 
nieosiągające własnych dochodów i pozostające na 
wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.  

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.  

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje:  
1. niezależnie od tytułu prawnego od zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego,  

2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o 
jego przyznanie.  

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 
okresie wykonywania pracy, a także w okresach:  
1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie,  

2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  
3. korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach,  

4. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-
lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; 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 była zawarta. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela (dyrektora szkołya, a w 
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, 
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek 
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.  

R ZDZIAŁ X 

Pos awowiewia aoęcowe 

§ 30 

Traci moc uchwała nr XXXII/186/06 z dnia 27 lutego 
2006 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wyna-
grodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 31 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Kłoda. 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
GRZEGORZ OTWINOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 28 marca 2007 r. 

w sprawie spros owawia oczywis e4 pomyłai w ychwage wr XXXI/185/05 Rawy 
Gmiwy Marciwowice z wwia 23 wrzecwia 2005 roay w sprawie mie4scowe o
         pgawy za ospowarowawia przes rzewwe o mie4scowocci Mysłaaów 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/36/07 z dnia 16 maja 2007 r. 
do WSA we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności uchwały w całościa. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5a, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianamia, art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmiana-
mia uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 23 września 2005 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części miej-
scowości Mysłaków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 2005 roku Nr 230, póz. 3582 z 8 listopada 2005 r.a 
zmienia się: 
1a § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem od 1.RM do 10. RM przeznaczone na ce-
le zabudowy zagrodowej, związanej z prowadzo-
nym gospodarstwem rolnym, 

2a załącznik graficzny wymieniony w § 4 ust.1 pkt. 2a 
ppkt aa wymienionej uchwały. 

§ 2 

Przedmiotem zmiany jest rysunek planu, poprawiony 
w zakresie doprowadzenia do zgodności z treścią § 7 
ust. 1 uchwały w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, numeracji odnoszących 
się do terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, 

oznaczonej symbolem RM oraz doprowadzenie do sta-
nu zgodności ze stanem faktycznym i planowanym 
terenu oznaczonego symbolem 4.U. 

§ 3 

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny 
zawierający sprostowanie, o którym mowa w § 1 i 2. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
JANINA KUTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10346 – Poz. 1644 

Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy Gmiwy 
Marciwowice z wwia 28 marca 2007 r. 
(poz. 1644). 
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1645 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

w sprawie y worzewia sołec wa Koszyw 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.a oraz 
§ 84 ust. 1 i 2 w związku z § 82 ust. 2 uchwały nr 31/IX/03 Rady Gminy 
Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowa 
Ruda, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
Nr 122, poz. 2204 z dnia 8 sierpnia 2003 roku, zmienionej uchwałą 
Nr 48/XII/03 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2003 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowa Ruda, opublikowa-
nej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 20, poz. 380 
z dnia 3 lutego 2004 roku oraz uchwałą nr 219/XXXIX/06 Rady Gminy No-
wa Ruda z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Gminy Nowa Ruda, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Nr 2 , poz. 14 z dnia 5 stycznia 2007 roku oraz 
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłoszeniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 62, poz.718, z 2001 Nr 46, poz.499, Nr 74, poz.676, Nr 113, 
poz. 984 , z 2003 Nr 65, poz.595 i z 2004 Nr 96, poz.959a Rada Gminy 
Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Nowa Ruda tworzy się jednostkę pomocni-
czą - sołectwo Koszyn poprzez podział sołectwa 
Bożków i Dzerwieńczyce . 

2.  bszar sołectwa Koszyn określa: 
1a mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2a opis przebiegu granic stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gmi-

ny i Urzędu Gminy Nowa Ruda, na terenie sołectw 
Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
 

PRZPW DNIDZIDA RADZ 
 

TERESA PAŻDZIERNIAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10348 – Poz. 1645 

Załączwia wr 1 wo ychwały Rawy Gmiwy 
Nowa Rywa z wwia 13 awie wia 2007 r. 
(poz. 1645) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10349 – Poz. 1645 

Załączwia wr 2 wo ychwały Rawy Gmiwy 
Nowa Rywa z wwia 13 awie wia 2007 r. 
(poz. 1645) 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10350 – Poz. 1646 i 1647 

1646 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 16 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ywziegewia iowifiaa  ow opła y za przeasz ałcewie prawa yży aowawia 
wieczys e o przysły y4ące o osoiom fizyczwym w prawo właswocci 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.a oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
9 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości ( Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 a, art. 68 ust. 
l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.a Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§1 

Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przy-
sługującego osobom fizycznym w prawo własności, w 
odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych lub 
przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe - pod 
warunkiem jednorazowej wpłaty. 

§2 

Użytkownikowi wieczystemu przysługuje bonifikata w 
wysokości 90% . 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pod-
górzyn. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§5 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr IV/22/2007 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 
31 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikat od 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego przysługującego osobom fizycznym w  prawo 
własności. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPW DNIDZADZ 
RADZ GMINZ 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1647 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 16 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ys agewia wga  erewy Gmiwy Pow órzyw gicziy pywa ów sprzeważy 
wapo4ów zawiera4ących powyże4 4,5n agaohogy (z wy4ą aiem piwa) przezwa-
czowych wo spożycia poza mie4scem sprzeważy, 4aa i w mie4scy sprzeważy oraz
    zasaw ysy yowawia mie4sc sprzeważy i powawawia wapo4ów agaohogowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianamia w związku z art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianamia Rada Gmi-
ny Podgórzyn uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10351 – Poz. 1647 i 1648 

§ 1 

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawiera-
jących powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwaa, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
na 50. 

§ 2 

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwaa, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
na 55. 

§ 3 

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych, o których 
mowa w § 1 i w § 2, nie mogą być usytuowane w 
pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych  
i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, stadio-
nów oraz innych obiektów sportowych, urzędów 
administracji samorządowej i innych obiektów uży-
teczności publicznej. 

2. Każdy wniosek o przyznanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży w 
punktach zlokalizowanych w pobliżu miejsc wymie-
nionych w § 3, ust. 1 będzie rozpatrywany indywi-
dualnie po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron. 

§ 4 

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży powinny 
mieć miejsca konsumpcyjne siedzące. 

2. Sprzedaż piwa  przeznaczonego do spożycia w miej-
scu sprzedaży może być prowadzona w ogródkach 
letnich, przez które rozumieć należy odgrodzone od 
reszty terenu miejsca przeznaczone do konsumpcji, 
przynależne integralnie do danego punktu sprzedaży, 
wyposażone w stoły i miejsca do siedzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-4/329/07 z dnia 17 maja 2007 r. 
stwierdzono nieważność § 4 uchwały.a. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
1. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn nr XIX/228/97  
z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie określenia li-
mitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwaa przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych, warunków sprzedaży napo-
jów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na te-
renie Gminy Podgórzyn. 

2. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn nr XXXIV307/01 
z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwaa prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 
terenie Gminy Podgórzyn. 

§7 

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

PRZPW DNIDZADZ 
RADZ GMINZ 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1648 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zmiawy ychwały wr XXIV/160/04 Rawy Gmiwy Rywwa z wwia 
18 paźwzierwiaa 2004 r. w sprawie oarecgawia zasaw waiywawia, ziywawia 
i oiciążawia wierychomocci  ryw owych oraz ich wywzierżawiawia gyi wa4my
                                wa oares włyższy wiż  rzy ga a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.a oraz 
art. 34 ust. 6 art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust .1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.a uchwala się co następuje : 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 124 – 10352 – Poz. 1648 i 1649 

§1 

W uchwale nr XXIV/160/04 Rady Gminy Rudna z dnia 
18 października 2004 r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości grun-
towych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata skreśla się § 7. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§3 

Uchwala wchodzi w życie po upływie jednego roku od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPW DNIDZIDZ RADZ 
 

JERZY STANKIEWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1649 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 14 maja 2007 r. 

o wywiaach wyiorów yzypełwia4ących wo Rawy Gmiwy w Jawowicach 
                  Wiegaich przeprowawzowych w wwiy 13 ma4a 2007 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
–  rdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. a Komisarz Wy-
borczy w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wybo-
rów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich przeprowa-
dzonych w dniu 13 maja 2007 r. 

 
I 

A. Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych. 
B. Wybierano 5 radnych spośród 10 kandydatów zgłoszonych na 9 listach kandydatów. 
D. Wybrano 5 radnych. 
D. Uprawnionych do głosowania było 2 035 osób. 
P. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowaniaa 575 wyborców,  
to jest 28,26% uprawnionych do głosowania. 

F.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 575. 
G. Głosów ważnych oddano 557, to jest 96,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
Z. Głosów nieważnych oddano 18, to jest 3,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wywiai wyiorów: 
Oare  wyiorczy wr 1, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
D.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 145. 
D. Głosów ważnych oddano 140. 
P. Rawwą zos ała wyirawa: 
z listy nr 3  KWW "WSPÓLNA PRZZSZŁ ŚC" 
1a KRASZPWSKA Zofia Plżbieta 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
Oare  wyiorczy wr 2, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
D.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 179. 
D. Głosów ważnych oddano 175. 
P. Rawwym zos ał wyirawy: 
z listy nr 5  KWW PRZZSZŁ ŚC 
1a DZAJA Radosław Paweł 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Oare  wyiorczy wr 5, w którym wybierano 3 radnych. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
D.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 251. 
D. Głosów ważnych oddano 242. 
P. Rawwymi zos agi wyirawi: 
z listy nr 6  KWW "SAM RZIDN ŚC" 
1a MŁ DZIŃSKI Szymon 
z listy nr 7  KW ST W. MIPSZKAŃDZ GMINIP 
1a  RŁ WSKI Sławomir Alfred 
2a  SĘK WSKI Jan 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 14 maja 2007 r. 

o wywiaach wyiorów yzypełwia4ących wo Rawy Gmiwy Pga erówaa
               przeprowawzowych w wwiy 13 ma4a 2007 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
–  rdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.a Komisarz Wy-
borczy w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wybo-
rów uzupełniających do Rady Gminy Platerówka przeprowadzonych 
w dniu 13 maja 2007 r. 

 
 

I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 2 radnych spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów. 
D. Wybrano 2 radnych. 
D. Uprawnionych do głosowania było 339 osób. 
P. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowaniaa 144 wyborców, to 

jest 42,48% uprawnionych do głosowania. 
F.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 144. 
G. Głosów ważnych oddano 140, to jest 97,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
Z. Głosów nieważnych oddano 4, to jest 2,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wywiai wyiorów: 
Oare  wyiorczy wr 4, w którym wybierano 2 radnych. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
D.  gółem głosów oddano (liczba kart ważnycha 144. 
D. Głosów ważnych oddano 140. 
P. Rawwymi zos agi wyirawi: 
z listy nr 2  KWW "ZDR WA WŁADZA" 
1a ŚWIPRAK Mirosław Sylwester 
2a  SIPIUK Kazimierz 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1a w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2a w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie  bsługi Urzędu,  

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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