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1727 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 
NR XVIII/115/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulawinu wwnagratzania naugzwgieli poszgzegzlnwg  
stopni  awansu  zawotowego,  w  gzęśgi  należągej  to  kowpetengji Gwinw 
Barto prowatzągej przetszkola, szkołw potstawowe i giwnazja na rok 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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), w związku z art. 10 ust. 6, ust. 6a 
i ust. 6b i art. 54 ust. 7 w nawiązaniu do art. 91D ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i )portu z dnia 
11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego pracu-
jących w przedszkolach, szkołach i gimnazjum, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Bardo, 
zwany dalej Regulaminem. 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wstępne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1. Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funk-
cyjnego, za trudne i uciążliwe warunki pracy 
oraz za wysługę lat. 

2. )zczegółowe zasady obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw. 

1. Wysokość i zasady wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

4. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w gru-
pach awansu zawodowego. 

5. Nagrody i dodatki mieszkaniowe. 

§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 

2. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i )portu 
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych  stawek  wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz  wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 
ze zmianami), 
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  1. )zkole bez bliższego określenia – rozumie się 
przez to przedszkole, szkołę podstawową 
i gimnazjum dla którego organem prowadzą-
cym jest Gmina Bardo. 

  4. Nauczycieli bez bliższego określenia – rozumie 
się przez to nauczycieli, wychowawców, 
i innych pracowników pedagogicznych po-
szczególnych stopni awansu zawodowego za-
trudnionych w przedszkolach, szkołach i gim-
nazjum prowadzonych przez Gminę Bardo. 

  5. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora 
przedszkola, szkoły czy gimnazjum. 

  6. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza 
Miasta i Gminy Bardo. 

  7. Regulaminie – rozumie się przez to „Regulami-
nu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego, w części należą-
cej do kompetencji Gminy Bardo jako organu 
prowadzącego przedszkola, szkoły podstawo-
we i gimnazja”. 

  8. Organie prowadzącym – rozumie się przez to 
Gminę Bardo. 

  9. Klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę. 

10. Uczniu – rozumie się przez to także wycho-
wanka. 

R o z d z i a ł  2 

Wwnagrotzenie zasatnigze 

§ 4 

1. )tawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
przyjmuje się jako minimalne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego określonego według aktual-
nie obowiązującego rozporządzenia właściwego 
ministra w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy z zastrze-
żeniem ust. 2. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontrak-
towego wyliczone na podstawie ust. 1 zwiększa 
się o kwotę 20 zł miesięcznie. 

R o z d z i a ł  1 

Dotatek wotwwagwjnw 

§ 5 

1. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycie-
li, który wynosi 5% planowanych środków na 
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą uznaniową 
częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawa-
ny jest w zależności od osiągniętych wyników 
pracy. 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest między innymi: 
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych, a w szczególno-
ści: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 

nauczyciela, postępów potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo suk-
cesami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach itp., 

b) efektywne przeciwdziałanie agresji, wszel-
kim patologiom i uzależnieniom,  

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

d) pełne rozeznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki. 

2) Jakości świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 
a szczególnie: 
a) skuteczne kierowanie rozwojem uczniów 
szczególnie uzdolnionych, 

b) tworzenie własnych programów edukacyj-
nych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) tworzenie pomocy dydaktycznych we 
własnym zakresie i inicjowanie u uczniów 
pomysłów wzbogacenia warsztatu dydak-
tycznego, 

e) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, 

f) rzetelne pełnienie czynności związanych 
z powierzeniem dodatkowych zadań lub 
zajęć (pisanie protokołów z posiedzeń rady 
pedagogicznej, prowadzenie kroniki, stro-
ny internetowej, artykułów promujących 
placówkę, dodatkowych zajęć itp.). 

1) Wyróżniająca ocena pracy i dorobku zawo-
dowego. 

4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć 
wynikających z zadań statutowych szkoły 
(poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycz-
nymi, wychowawczymi i opiekuńczymi), 
w tym szczególnie za: 
a) inicjowanie, organizowanie imprez i uro-
czystości szkolnych, międzyszkolnych, 
gminnych itp., 

b) opiekę i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lub innych organizacji dzia-
łających w szkole, 

c) prowadzenie zajęć w ramach Wewnątrz-
szkolnego Doskonalenia Nauczycieli, upo-
wszechnianie swoich doświadczeń, pro-
wadzenie zajęć otwartych, 

d) efektywna praca z uczniem o specyficz-
nych potrzebach edukacyjnych, 

e) współdziałanie z innymi nauczycielami 
w realizowaniu ścieżek edukacyjnych, pro-
jektów i innych przedsięwzięć związanych 
z procesem uczenia się uczniów, 

f) pozyskiwanie środków finansowych dla 
szkoły poprzez realizowanie projektów 
edukacyjnych, 

g) angażowanie rodziców w życie szkoły 
i realizację jej zadań statutowych. 

4. Ustala się dodatek motywacyjny do 20% wyna-
grodzenia zasadniczego. 
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  5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
czas określony – do 6 miesięcy. 

  6. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 ustawy dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora poprzedniej szkoły. 

  7. Nauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący 
wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywa-
cyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej 
w uzgodnieniu z dyrektorami szkoły, w której 
nauczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar za-
jęć. 

  8. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się odpowiednio nauczycielowi lub 
dyrektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza 
się do akt osobowych. 

  9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrek-
tora przysługuje w pełnej wysokości przez cały 
okres, na jaki został przyznany. 

10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyzna-
wany jest według następujących kryteriów: 
1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogiczne-
go: 
a) tworzenie warunków (planowanie, orga-
nizowanie i przewidywanie skutków po-
dejmowanych decyzji) dla prowadzenia 
prawidłowej działalności dydaktycznej, 
opiekuńczej i wychowawczej szkoły, 

b) właściwe motywowanie oraz monitoro-
wanie pracy nauczycieli i pracowników 
administracyjnych i obsługi, 

c) inspirowanie, projektowanie i organizo-
wanie systemu wewnątrzszkolnego do-
skonalenia nauczycieli na podstawie 
przeprowadzonych diagnoz oraz zapla-
nowanych zadań, 

d) stosowanie i doskonalenie aktywizują-
cych metod pracy, prowadzenie innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych 
podnoszących efektywność i atrakcyj-
ność szkoły, 

e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanych 
formach kształcenia i doskonalenia oraz 
ich wykorzystywanie w pracy na rzecz 
rozwoju szkoły. 

2) Dyrektor jako zarządzający placówką: 
a) racjonalne gospodarowanie środkami fi-
nansowymi (wykorzystywanie środków 
budżetowych, pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych lub podejmowanie 
działań zmierzających do wzbogacenia 
majątku szkolnego) oraz racjonalizację 
kosztów działalności szkoły, 

b) terminowe wykonywanie zaplanowanych 
zadań własnych i zleconych przez organ 
prowadzący, 

c) szkoła w środowisku lokalnym (formy 
współpracy, inicjatywy na rzecz środo-
wiska, pomoc dzieciom biednym i z ro-
dzin zagrożonych patologią społeczną), 

d) zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, 
m.in. rozwiązywanie problemu przemocy, 

alkoholizmu, narkomanii, palenia tytoniu, 
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

1) Dyrektor jako kierownik zakładu: 
a) prawidłowe prowadzenie spraw kadro-
wych (polityka kadrowa), 

b) troska o właściwe stosunki interperso-
nalne w zakładzie i kreowanie twórczej 
atmosfery pracy, 

c) dbałość o powierzony majątek, czystość 
i estetykę szkoły oraz jej otoczenia, re-
monty bieżące, 

d) samodzielność w rozwiązywaniu proble-
mów, 

e) poprawne prowadzenie dokumentacji 
szkoły oraz znajomość prawa oświato-
wego i przestrzeganie jego zasad. 

R o z d z i a ł  4 

Dotatek funkgwjnw 

§ 6 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole bądź inne związane z peł-
nioną funkcją, przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny związany z powierzeniem 
stanowisk kierowniczych wynosi: 
a) dla dyrektora szkoły liczącej od 9–17 oddzia-
łów 
– 890 zł miesięcznie, 

b) dla dyrektora szkoły liczącej do 8 oddziałów  
– 800 zł miesięcznie, 

c) dla dyrektora szkoły liczącej do 6 oddziałów 
– 620 zł miesięcznie, 

d) dla wicedyrektora szkoły 
– 520 zł miesięcznie, 

e) dla dyrektora przedszkola 
– 520 zł miesięcznie. 

1. Dodatek funkcyjny związany z powierzeniem 
funkcji przysługuje dla niżej wymienionych na-
uczycieli  i wynosi: 
a) dla wychowawcy w szkole i przedszkolu – 
80 zł miesięcznie, natomiast dla nauczycieli 
gimnazjum – 90 zł miesięcznie,  

b) dla opiekuna stażu (za 1 osobę w okresie 
trwania stażu przewidzianego przepisami 
ustawy) – 40 zł miesięcznie, 

c) dla nauczyciela konsultanta – 11 zł miesięcz-
nie, 

d) dla nauczyciela doradcy metodycznego – 
11 zł miesięcznie. 

4. Dodatki określone w § 6 ust. 2 lit. a, b, c i e 
Regulaminu przyznaje Burmistrz, natomiast okre-
ślone § 6 ust. 2 lit. d i ust. 1 Regulaminu przy-
znaje dyrektor. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, 
której powierzono obowiązki osoby na stanowi-
sku kierowniczym w zastępstwie innej osoby, 
jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 1 mie-
siąc. 

6. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 i 1 Regulaminu 
przysługuje prawo do dodatków z każdego tytu-
łu. 
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7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora, przysługuje jeden 
dodatek funkcyjny. W przypadku zbiegu tytułów 
do dwu lub więcej dodatków przysługuje doda-
tek wyższy. 

R o z d z i a ł   5 

Dotatek za warunki pragw 

§ 7 

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

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą 
godzinę pracy przeprowadzoną w trudnych wa-
runkach pracy w wysokości do 20% wynagro-
dzenia zasadniczego. 

1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się 
prowadzenie zajęć wymienionych w § 9 rozpo-
rządzenia  

4. Za warunki uciążliwe przysługuje dodatek 
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

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

R o z d z i a ł   6 

Dotatek za wwsługę lat tla naugzwgieli 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości określonej w art. 11 ust. 1 
ustawy. 

2. )zczegółowe przypadki zaliczania okresów za-
trudnienia i innych okresów uprawniających do 
dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządze-
nia. 

R o z d z i a ł   7 

Wwnagrotzenie za gotzinw ponatwwwiarowe 
i toraźnwg  zastępstw 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz za godzinę doraźnego zastępstwa 
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego wynikającą z osobistego zaszeregowa-
nia nauczyciela łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy (jeżeli praca w tej godzinie została zreali-
zowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez  miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego 
zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy lub ustalonego 
przez Radę Miejską w Bardzie na podstawie 
art. 42 ust. 7 pkt. 1 ustawy, dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 
realizowanych przez nauczyciela  w ramach go-
dzin ponadwymiarowych. 

2. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczyciela, o której mowa 

w ust. 1, ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
art. 42 ust. 1 ustawy lub ustalony na podstawie 
art. 42 ust. 7 pkt. 1 ustawy, przez 4.16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

R o z d z i a ł  8 

Nagrotw 

§ 10 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
a) 75% środków funduszu przeznacza się na 
nagrody do dyspozycji dyrektora, 

b) 25% środków funduszu przeznacza się na 
nagrody do dyspozycji Burmistrza. 

2. Nagroda ma charakter uznaniowy, może być 
przyznana nauczycielowi, który przepracował 
w danej szkole co najmniej jeden rok oraz za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- 
wychowawczej, w tym zwłaszcza za: 
1) )ukcesy uczniów będące efektem pracy na-
uczyciela, w szczególności jego działalności 
pozalekcyjnej, osiągane w: 
a) olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych, 

b) egzaminach i sprawdzianach przeprowa-
dzanych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, 

c) dziedzinie  artystycznej, sportowej i innej, 
na terenie szkoły i wykraczające poza jej 
obręb. 

2) Rodejmowanie działalności innowacyjnej 
w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, w tym opracowy-
wania własnych programów i ich efektywne 
wdrażanie. 

1) Rosiadanie udokumentowanych osiągnięć 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
z uczniami mającymi trudności w nauce. 

4) Rrzygotowywanie i organizowanie uroczysto-
ści, imprez kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, wypoczynkowych na rzecz szkoły 
i gminy. 

5) Rodejmowanie działań w rozwijaniu zaintere-
sowań uczniów, w szczególności opiekowa-
nie się organizacjami działającymi w szkole, 
prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami. 

6) Zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub 
wychowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich. 

7) Rrowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmu. 

8) Organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły i rozwijanie form współpracy szkoły 
z rodzicami. 
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  9) Inspirowanie działalności społecznej na rzecz 
szkoły i środowiska. 

10) Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez 
udział w różnego rodzaju formach doskona-
lenia zawodowego. 

11) Rrowadzenie lekcji otwartych. 
12) Udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej 

młodych nauczycieli. 
11) rktywne uczestniczenie w tworzeniu, aktu-

alizacji i nowelizacji dokumentów prawa 
wewnątrzszkolnego. 

14) Wzorową realizację zadań wynikających 
z planu pracy szkoły. 

15) rktywny udział szkoły i jej reprezentowanie 
w działaniach promujących gminę. 

16) Tworzenie warunków do prowadzenia pra-
widłowej działalności dydaktycznej, opie-
kuńczej i wychowawczej szkoły. 

17) Rrowadzenie racjonalnej polityki kadrowej 
oraz dbanie o właściwą organizację pracy. 

18) Rrawidłowa współpraca z Radą Redago-
giczną i Radą Rodziców. 

19) Racjonalne wykorzystywanie środków bu-
dżetowych i pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych. 

20) Inspirowanie nauczycieli do podnoszenia 
swoich kwalifikacji. 

21) Ropieranie wszelkich działań nauczycieli, ro-
dziców mających na celu wzbogacenie ofer-
ty szkoły. 

22) rktywność w organizowaniu współpracy 
międzyszkolnej i międzynarodowej. 

21) Rozwijanie zainteresowań i organizacja cza-
su wolnego dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia 
pozalekcyjne, półkolonie, dni otwarte). 

1. Nagroda dyrektora szkoły dla nauczyciela może 
być przyznana: 
a) na wniosek Rady Rodziców, 
b) na wniosek Rady Redagogicznej, 
c) z inicjatywy dyrektora szkoły po uzyskaniu 
opinii Rady Redagogicznej. 

4. Nagroda Burmistrza dla nauczyciela zatrudnione-
go w szkole może zostać przyznana przez Bur-
mistrza na wniosek dyrektora szkoły zaopinio-
wany przez Radę Redagogiczną. Nagroda Burmi-
strza dla nauczyciela, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora, może zostać przyznana 
przez Burmistrza z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w § 10. 

5. Nagrody wypłacane są z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach 
w innych terminach. 

R o z d z i a ł  9 

Naugzwgielski totatek wieszkanioww 

§ 11 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
w szkole położonej na wsi lub mieście liczącym 
do 5000 mieszkańców. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
a) przy jednej osobie w rodzinie    – 40 zł, 
b) przy dwóch osobach w rodzinie   – 50 zł, 
c) przy trzech osobach w rodzinie   – 60 zł, 
d) przy czterech i więcej osobach 
w rodzinie          – 80 zł. 

1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujących; 
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła 
dochodów lub który jest nauczycielem, 

b) rodziców nauczyciela pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu, 

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej lub po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia, 

d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia, 

e) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów.  

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będące-
mu także nauczycielem, stale z nim zamieszku-
jącym, przysługuje  tylko  jeden  nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej 
w pkt. 2.  Małżonkowie  wspólnie  określają pra-
codawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w pkt. 4, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek miesz-
kaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ 
prowadzący. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nia przez niego lokalu mieszkalnego, 

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

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

b) pobierania zasiłku chorobowego z ubezpie-
czenia społecznego, 

c) odbywania 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 była za-
warta, 

d) korzystania z urlopu macierzyńskiego, wy-
chowawczego. 
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  8. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w więcej 
jak jednej placówce oświaty, nauczycielski do-
datek mieszkaniowy przysługuje tylko jeden. 

  9. Rrawo do ustalonego nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem mie-
siąca, w którym nastąpiły okoliczności powo-
dujące jego zmianę. 

10. Nauczyciel, któremu jest wypłacany nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy, obowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę 
o okolicznościach powodujących zmiany 
w ustalonej wysokości dodatku.  

§ 12 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bardo. 
 
 
 

§ 11 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 
21 lutego 2006 r. nr V/9/07 w sprawie regulami-
nów dodatków i innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypła-
cania na rok 2007. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 
2008 r. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ MIEJ)KIEJ 

 KAZIMIERA SZYMAŃSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SKDKU-ZDROJU 
NR XVIII/122/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w  sprawie  obniżenia  realizagji  obowiązkowego  twgotniowego  wwwiaru 
gotzin zajęć twtaktwgznwg , wwg owawgzwg  i opiekuńgzwg  twrektorzw 
szkzł, przetszkola i zastępgzw  twrektorzw szkzł na rok szkolnw 2008/2009 

oraz 2009/2010 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7, art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu KO/WNKRi)/5011/10/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. uchwa-
la się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 
ust. 1 ustawy do wymiaru godzin określonego 
w poniższej tabeli: 

Lp. Funkcja 
Obowiązkowa 
tygodniowa 
liczba godzin 

1. dyrektor liceum ogólnokształcącego 6 
2. dyrektor gimnazjum 4 
1. dyrektor szkoły podstawowej 4 
4. dyrektor przedszkola 6 
5. zastępcy dyrektorów 9 

§ 2 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się 
również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym zlecono na-
uczycielowi zastępstwo. 

§ 1 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r. 
 
 

 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ MIEJ)KIEJ 

 LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DMIGRODZIE 
NR XVIII/109/08 

z dnia 28 marca 2008 r. 

zwieniająga ug wałę nr XII/69/07 Ratw Miejskiej w Dwigrotzie z tnia 
27 września 2007 r. w sprawie otpłatnośgi za światgzenia przekragzająge 
potstawę    prograwową    wwg owania    przetszkolnego    w   publigznww 

przetszkolu prowatzonww przez Gwinę Dwigrzt 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Żmigro-
dzie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie odpłat-
ności za świadczenia przekraczające podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego w publicz-
nym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Żmi-
gród wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 lit. f otrzymuje brzmienie: 
„uczenie zasad postępowania warunkujących 
bezpieczeństwo dzieci, w zakresie przekraczają-
cym podstawę programową wychowania przed-
szkolnego określa się w wysokości 10,5% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego 
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), mie-
sięcznie od każdego dziecka”. 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku uczęszczania do przedszkola ro-
dzeństwa w wieku 1–5 lat miesięczna odpłat-
ność od każdego dziecka wynosi 8,5% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę”. 

1) Dodaje się § 5a w brzmieniu: 
„§ 5a 
Odpłatności ustalane na podstawie niniejszej 
uchwały zaokrągla się do pełnych złotych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Żmigród. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 kwietnia 2008 r. 
 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ MIEJ)KIEJ 

 JAN CZYŻOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DMIGRODZIE 
NR XIX/121/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

zwieniająga ug wałę nr XII/69/07 Ratw Miejskiej w Dwigrotzie z tnia 
27 września 2007 r. w sprawie otpłatnośgi za światgzenia przekragzająge 
potstawę    prograwową    wwg owania    przetszkolnego    w   publigznww 

przetszkolu prowatzonww przez Gwinę Dwigrzt 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Żmigro-
dzie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie odpłat-
ności za świadczenia przekraczające podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego w publicz-
nym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Żmi-
gród, zmienioną uchwałą nr XVIII/109/08 Rady 
Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 marca 2008 r. 
zmieniającą uchwałę nr XII/69/07 Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie z dnia 27 września 2007 r. w spra-
wie odpłatności za świadczenia przekraczające pod-
stawę programową wychowania przedszkolnego w 
publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Żmigród wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
 
 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Opłata określona w § 2 podlega zwrotowi pro-
porcjonalnie do ilości godzin nieobecności dziec-
ka w stosunku do maksymalnej ilości godzin, za 
którą jest pobierana opłata miesięczna”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Żmigród. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ MIEJ)KIEJ 

 JAN CZYŻOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DMIGRODZIE 
NR XIX/113/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie szgzegzłowwg  zasat i trwbu uwarzania, otragzania i rozkłatania 
na ratw wierzwtelnośgi Gwinw Dwigrzt oraz jej jetnostek organizagwjnwg , 
to ktzrwg    nie  stosuje  się  przepiszw   ustaww  –  Ortwnagja  potatkowa, 

oraz wskazania organzw to tego uprawnionwg  

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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 zmianami) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
10 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pienięż-
nych w tym cywilno-prawnych, zwanych dalej „na-
leżnościami”, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa – przypadających na podstawie przepi-
sów szczególnych gminie Żmigród lub jej jednost-
kom organizacyjnym – od osób fizycznych, osób 
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości prawnej – zwanych 
dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) należnościach pieniężnych – rozumie się przez 
to: należność główną, odsetki od tych należno-
ści oraz inne należności uboczne według stanu 
na dzień złożenia kompletnego wniosku, tj. za-
wierającego wszystkie dokumenty niezbędne do 
merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy, 

2) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

§ 1 

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spła-
ty należności pieniężnych, o których mowa w ni-
niejszej uchwale na rzecz przedsiębiorcy – następu-
je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, przy czym przedsiębiorca zo-
bowiązany jest do przedstawienia organowi udziela-
jącemu pomocy informacji o otrzymanej pomocy 
publicznej zgodnie z art. 17 ustawy o postępowa-
niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

§ 4 

Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
uprawnieni są Burmistrz Gminy Żmigród i Dyrekto-
rzy gminnych jednostek organizacyjnych: 
1. Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych 
w odniesieniu do należności przypadających jed-
nostce – jeżeli kwota należności nie przekracza 
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 pięciokrotności kwoty przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w roku poprzedzającym umo-
rzenie, ogłoszonego przez Rrezesa Głównego 
Urzędu )tatystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Rolskiej „Monitor Rolski” do ce-
lów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. 

§ 5 

Organy uprawnione do udzielania ulg są również 
uprawnione do udzielania ulg w spłacie odsetek 
oraz innych należności ubocznych bez względu na 
ich wysokość, na zasadach zawartych w niniejszej 
uchwale. 

§ 6 

Należności pieniężne mogą zostać umorzone 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
publicznym, w tym w szczególności jeżeli: 
1) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego 
zamieszkania lub faktycznego jego pobytu, bądź 
jego siedziby, 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku 
postępowania egzekucyjnego nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egze-
kucji należności lub należność okazałaby się nie-
ściągalna, 

1) postępowanie egzekucyjne okazało się bezsku-
teczne, 

4) nie ściągnięto należności w toku postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego, 

5) należność pieniężna uległa przedawnieniu, 
6) dłużnik – osoba prawna wykaże, że spłata na-
leżności zagraża jego dalszemu funkcjonowaniu, 
w tym likwidacją lub upadłością, 

7) dłużnik – osoba fizyczna: 
a) zmarł, nie pozostawiając spadkobierców bądź 
pozostawił nieruchomości niepodlegające eg-
zekucji, 

b) wykaże, że spłata należności zagraża jego 
egzystencji i osób będących na jego utrzy-
maniu ze względu na wysokość dochodów 
lub trudną sytuację rodzinną lub majątkową 
wywołaną zdarzeniem losowym, 

8) przemawiają za tym uzasadnione względy spo-
łeczne i gospodarcze. 

§ 7 

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spła-
ty należności pieniężnych może dotyczyć całości 
lub części, przy czym przy umorzeniu części należ-
ności pieniężnych warunkiem jest uregulowanie 
pozostałej części należności. 

§ 8 

Umorzenie należności następuje: 
1) z urzędu – w przypadkach określonych w § 6 
pkt 1, 2, 1, 4, 5, 7a, 

2) na wniosek dłużnika. 

§ 9 

Jeżeli dłużnik nie spłaci w ustalonym terminie albo 
w pełnej wysokości wierzytelności, której termin 
płatności został odroczony lub która została rozło-

żona na raty, kwoty pozostałe do spłaty stają się 
natychmiast wymagalne wraz z należnymi odset-
kami. 

§ 10 

1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty spłaty należności przypadających Gminie 
Żmigród lub jej jednostkom organizacyjnym wraz 
z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa 
wierzycielowi. 

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej szcze-
gółowe informacje dotyczące przesłanek uza-
sadniających udzielenie ulgi oraz opis aktualnej 
sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będące-
go osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej 
dłużnika będącego osobą prawną. 

1. W przypadku stwierdzenia niewystarczających 
dowodów w sprawie, wzywa się dłużnika do 
uzupełnienia dokumentów w celu dokonania 
prawidłowej oceny sytuacji finansowej, rodzinnej 
i ekonomicznej dłużnika. 

§ 11 

Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej 
niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności 
uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszyst-
kich zobowiązanych. 

§ 12 

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie należności 
na raty następuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze admi-
nistracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 

2) w odniesieniu do należności o charakterze cy-
wilno-prawnym na podstawie przepisów prawa 
cywilnego w formie pisemnej, 

1) w sytuacjach, gdy zachodzi zastosowanie umo-
rzenia z urzędu – w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr 91/XI/01 Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2001 r. w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzy-
telności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz 
wskazanie organów do tego uprawnionych. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Żmigród. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ MIEJ)KIEJ 

 JAN CZYŻOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY SEGNICKIE POSE 
NR XIV/75/08 

z dnia 11 stycznia 2008 r. 

w sprawie  ug walenia  wiejsgowego  planu  zagospotarowania przestrzen-
nego  terenu  tziałek  nr 131, 320 i 321  w obrębie  wsi  Tagzalin  w gwinie 

Segnigkie Pole 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Legnickie Role nr XXIX/150/2006 z dnia 25 kwietnia 
2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Role, zmienionej 
uchwałami: nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i nr XIII/65/07 z dnia 
28 grudnia 2007 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisw ogzlne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działek nr 111, 120 i 121 
położonego w obrębie wsi Taczalin, po stwier-
dzeniu jego zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

1. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki:  
1) załącznik nr 1/1 – rysunek planu w skali 
1:1000, 

2) załącznik nr 1/2 – rysunek planu w skali 
1:2000, 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

4) załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działek nr 111, 120 i 121 we wsi Taczalin, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łączniki graficzne nr 1/1 w skali 1:1000 i nr 1/2 
w skali 1:2000 do niniejszej uchwały, 

1) obowiązujących przepisach – należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmie-
nione po uchwaleniu planu, ale niesprzeczne 
z ustaleniami planu, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem przeznaczenia, 

  5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie, 

  6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, 

  7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej 
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

  8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią 
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązują-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zloka-
lizowanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

  9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyć zabudowa kubaturowa.  

§ 1 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

1) oznaczenia literowe terenów, odnoszące się 
do ich przeznaczenia oraz warunków zago-
spodarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Rozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
stanowią informacje niebędące ustaleniami pla-
nu. 
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R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szgzegzłowe 

§ 4 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem MN: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa za-
grodowa, usługi nieuciążliwe, urządzenia in-
frastruktury technicznej, zieleń przydomowa. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem U): 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu 
i rekreacji (boisko do piłki nożnej, pełnowy-
miarowe z zapleczem socjalnym); 

2) przeznaczenie uzupełniające – parking, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, zieleń urzą-
dzona. 

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) nowe budynki winny charakteryzować się jed-
nakowymi lub zbliżonymi do budynków istnieją-
cych parametrami kształtowania zabudowy 
w zakresie formy i pokrycia dachów, elementów 
wykończeniowych i kolorystyki elewacji; 

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., win-
ny cechować się podobnym charakterem. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-
nu objętego planem winny spełniać wymagania 
z zakresu ochrony środowiska, określone sto-
sownymi przepisami odrębnymi; 

2) dachy budynków winny posiadać formę trady-
cyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia 
połaci dachowych od 10 do 45 stopni. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-
nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy 
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych 
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie 
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8 

Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie ustala się, ze względu 
na ich brak w obszarze planu. 

§ 9 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalną linię zabudowy – dla terenu MN 
w odległości 8 m od granicy terenu od strony 
drogi dojazdowej, od pozostałych granic – 
w odległości 4 m, dla terenu U) – według ry-
sunku planu; 

2) maksymalna wysokość budynków – dwie kon-
dygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

1) maksymalny wskaźnik zabudowy: dla terenu MN 
– 0,15, dla terenu U) – 0,05; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 
dla terenu MN – 0,4, dla terenu U) – 0,1; 

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej: dla terenu MN – 0,1, dla terenu U) – 
0,7. 

§ 10 

Wymagań dotyczących terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na 
ich brak w obszarze planu. 

§ 11 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalną powierzchnię działki – 700 mkw; 
2) minimalną szerokość frontu działki – 18 m. 

§ 12 

)zczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie ustala 
się. 

§ 11 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 
1) wjazd na teren MN od strony drogi dojazdowej 
(nr działki 181), a na teren U) od strony drogi 
dojazdowej (nr działki 176/1D); 

2) dostawę wody do celów bytowych i przeciwpo-
żarowych z istniejących i projektowanych sieci 
komunalnych; 

1) zrzut ścieków sanitarnych do istniejących i pro-
jektowanych komunalnych sieci ściekowych; 

4) odprowadzenie wód opadowych do istniejących 
i projektowanych sieci deszczowych; 

5) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących lub projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci; 

6) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie 
linii kablowych i budowę stacji transformatoro-
wych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-
-kablowych i napowietrznych; 

7) obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ści zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych, usuwanie ewentu-
alnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na 
koszt właściciela terenu (inwestora); 

8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie  w  odległości  do 1,5 m  od  granic 
działki; 
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  9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne instalacje grzewcze zasilane gazem, energią 
elektryczną, olejem opałowym lub paliwem sta-
łym, przy spełnieniu wymogów ochrony śro-
dowiska; 

10) gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadów; 

11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 14 

)posobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów nie ustala 
się. 

R o z d z i a ł  1 

Przepisw końgowe 

§ 15 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 16 

ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, 
związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku 
uchwalenia planu, w wysokości 10%, z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Legnickie Role. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 10 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

 RRZEWODNICZPCZ RrDZ 

 DARIUSZ MENDRYK 
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Załągznik nr 1/1 to ug wałw Ratw Gwi-
nw Segnigkie Pole nr XIV/75/08 z tnia 
31 stwgznia 2008 r. (poz. 1732) 
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Załągznik nr 1/2 to ug wałw Ratw Gwi-
nw Segnigkie Pole nr XIV/75/08 z tnia 
31 stwgznia 2008 r. (poz. 1732) 
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Załągznik nr 2 to ug wałw Ratw Gwinw 
Segnigkie Pole nr XIV/75/08 z tnia 
31 stwgznia 2008 r. (poz. 1732) 

 
 

Rozstrzwgnięgie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionwg  to projektu planu 

 
UWrG NIE WNIE)IONO 

 
 
 

Załągznik nr 3 to ug wałw Ratw Gwinw 
Segnigkie Pole nr XIV/75/08 z tnia 
31 stwgznia 2008 r. (poz. 1732) 

 
 

Rozstrzwgnięgie 
o sposobie realizagji zapisanwg  w planie inwestwgji z zakresu 

infrastrukturw teg nigznej, ktzre należą to zatań własnwg  gwinw, 
oraz o zasatag  ig  finansowania 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, Rada Gminy Legnickie Role stwierdza: 

1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
działkach nr 111, 120, 121 we wsi Taczalin nie powoduje potrzeb realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

2. W związku z pkt 1 określenie zasad ich finansowania jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XV/101/08 

z dnia 20 lutego 2008 r. 

w  sprawie  regulawinu  przwznawania  totatkzw  oraz  innwg   skłatnikzw 
wwnagrotzenia   naugzwgielow   zatrutnionww   w  szkołag    i   plagzwkag  

oświatowwg  prowatzonwg  przez Gwinę Męginka na rok 2008 

 Na podstawie art. 10 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 
102, poz. 689, Nr 158, poz. 1101 i Nr 176 poz. 1218) uchwala się: 

 
 

Regulawin 
przwznawania totatkzw oraz innwg  skłatnikzw wwnagrotzenia naugzwgielow 
zatrutnionww w szkołag  i plagzwkag  prowatzonwg  przez Gwinę Męginka 

na rok 2008 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

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

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach podstawowych 

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Męcinka, 

1) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły podstawowej i zespołu  szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Męcinka, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Męcinka, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
ze zmianami), 
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6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmia-
nami)   

7) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Męcin-
ka. 

R o z d z i a ł  II 

Dotatek za wwsługę lat 

§ 2 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 19 ust. 1 i 4 
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla porato-
wania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przy-
sługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choro-
by bądź konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. ()karga Wojewody Dolnośląskiego do Wo-
jewódzkiego )ądu rdministracyjnego we Wro-
cławiu NK.II.0914-9/102/08 z dnia 21 maja 
2008 r. na § 2 ust. 2). 

1. Dodatek za wysługę lat  dla  nauczyciela przy-
znaje dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

R o z d z i a ł  III 

Dotatek wotwwagwjnw 

§ 1 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Męcinka, przysługuje 
dodatek motywacyjny. 

2. Wysokość środków dla szkoły na dodatek mo-
tywacyjny ustala się dla wszystkich zatrudnio-
nych nauczycieli w wysokości co najmniej 1% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 Karty Nauczy-
ciela. 
Dodatek motywacyjny przyznawany jest: 
1) dla dyrektorów szkół do 50%, 
2) dla wicedyrektora do 20%, 
1) dla nauczyciela, któremu obowiązki kierowni-
cze powierzono w zastępstwie do 10%, 

4) dla nauczycieli do 10%. 
1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy jednak niż sześć miesięcy 
i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego i czas, na 
jaki został przyznany, ustala dla: nauczycieli, wi-
cedyrektora szkoły, kierownika szkoły filialnej 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest 
od stopnia awansu zawodowego i efektów pra-
cy nauczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy 
szkoły (placówki). Rrzy ustalaniu wysokości do-
datku motywacyjnego bierze się w szczególno-
ści pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów (testów kompetencyj-
nych) i sprawdzianów albo sukcesami 
w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

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

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki. 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 
a w szczególności: 
a) systematyczne  i  efektywne  przygoto-
wywanie się do przydzielonych obowiąz-
ków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
1) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 1 
Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły, 

f) dodatkowe czynności zlecane doraźnie 
przez dyrektora lub wójta. 

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1) stażystom w okresie odbywania stażu, 
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
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4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym, 
5) w okresie, za który nie przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze. 

()karga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego )ądu rdministracyjnego we Wrocławiu 
NK.II.0914-9/102/08 z dnia 21 maja 2008 r. na  
§ 1 ust. 6 pkt 2, 1, 4 i 5). 
7. Rrawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
dnia przyznania.  

8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.  

R o z d z i a ł  IV 

Dotatek funkgwjnw 

§ 4 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora szkoły, lub inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przyznaje się miesięczny dodatek funk-
cyjny  w  wysokości  określonej  w  poniższej 
tabeli: 

Lp. )tanowisko kierownicze 

)tawka dodatku 
(w%) liczonego 
od średniego 
wynagrodzenia 
nauczyciela 
stażysty 

 1. Dyrektor szkoły do 8 oddziałów od 20 do 40% 
 2. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 

8 oddziałów 
od 20 do 50% 

 1. Wicedyrektor szkoły liczącej 
powyżej 8 oddziałów  

od 10 do 10% 

2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych 
w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. Jeżeli stanowisko kierownicze powie-
rzono nauczycielowi na okres nieobejmujący peł-
nych miesięcy, to dodatek funkcyjny wypłaca 
się w wysokości proporcjonalnej do czasu peł-
nienia tych obowiązków. 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrek-
tora i kierownika szkoły filialnej oraz dla nauczy-
cieli, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie, w granicach stawek określonych 
w ust. 1 ustala dyrektor. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły i dla dyrektora w zastępstwie w grani-
cach stawek określonych tabelą ustala wójt, 
uwzględniając między innymi: 
1) wielkość  szkoły  i  jej  strukturę  organiza-
cyjna,  

2) złożoność zadań wynikających z zajmowane-
go stanowiska,  

1) wyniki  pracy  szkoły  oraz  warunki  lokalo-
we i środowiskowe w jakich szkoła funkcjo-
nuje. 

()karga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego )ądu rdministracyjnego we Wrocławiu 
NK.II.0914-9/102/08 z dnia 21 maja 2008 r. na  
§ 4 ust. 4 pkt 1 we fragmencie „wyniki pracy szko-
ły”). 
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi 
z tytułu wykonywania zadań: 

1) wychowawstwa klasy, oddziału przedszkol-
nego w wysokości 5% miesięcznie, liczonego 
od średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty, 

2) opiekuna stażu w wysokości 1% miesięcz-
nie, liczonego od średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty. 

  6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, 
dla uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrek-
tor.  

  7, Rrawo do dodatku funkcyjnego przysługuje 
w okresie zajmowania stanowiska kierowni-
czego lub wykonywania dodatkowych zadań, 
za które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko 
kierownicze lub wykonywanie dodatkowych 
zadań powierzono nauczycielowi na okres nie-
obejmujący pełnych miesięcy, to dodatek funk-
cyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej 
do czasu pełnienia tych obowiązków. 

  8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z koń-
cem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, 
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

  9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
w okresach,  za  które  nie  przysługuje  wyna-
grodzenie  zasadnicze,  oraz  od  pierwszego 
dnia miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia z innych powodów obowiązków, 
do których  jest  przypisany  ten  dodatek, a je-
żeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpi-
ło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

()karga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego )ądu rdministracyjnego we Wrocławiu 
NK.II.0914-9/102/08 z dnia 21 maja 2008 r. na  
§ 4 ust. 9). 
10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa 

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

R o z d z i a ł  V 

Dotatek za warunki pragw 

§ 5 

1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy 
w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, 
a w szczególności prowadzenie indywidualnego 
nauczania  dziecka  zakwalifikowanego  do 
kształcenia specjalnego i nauczania indywidual-
nego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się 
w wysokości 20% w odniesieniu do stawki go-
dziny ponadwymiarowej wynikającej z osobiste-
go zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela za każdą godzinę efektywnie prze-
pracowaną. 

1. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przy-
znaje dyrektor.  
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R o z d z i a ł  VI 

Wwnagrotzenie za gotzinw ponatwwwiarowe 
i gotzinw toraźnwg  zastępstw 

§ 6 

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się na-
uczycielowi zgodnie z art. 15 ustawy Karta Na-
uczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

1. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 2. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, 
o której mowa w ust. 2, uzyskuje się, mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

R o z d z i a ł  VII 

Dotatek wieszkanioww 

§ 7 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowo obowiązującego 
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowanego stanowiska przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
przy jednej osobie w rodzinie      – 1% 
przy dwóch osobach w rodzinie    – 4% 
przy trzech osobach w rodzinie     – 5% 
przy czterech i więcej osobach w rodzinie  – 6% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 Karty Nauczy-
ciela. 

1. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka, a także dzieci 
i rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

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

5. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie im wypłacał ten dodatek. 

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

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

  8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługu-
je nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-
wanego przez niego lokalu mieszkalnego, 

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

  9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługu-
je w okresie wykonywania pracy, a także 
w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-
nego, 

1) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej, w przypadku jednak, gdy 
z nauczycielem powołanym do służby za-
warta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa ta została 
zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
10. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkanio-

wy, obowiązany jest poinformować odpowied-
nio dyrektora szkoły lub wójta o zmianach 
w jego sytuacji mających wpływ na prawo do 
zasiłku lub na wysokość zasiłku. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końgowe 

§ 8 

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy 
z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 219 z późn. 
zm.) otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowu-
ją prawo do tych dodatków do czasu uzyskania 
kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wyso-
kości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia 
w życie ustawy. ()karga Wojewody Dolnośląskiego 
do Wojewódzkiego )ądu rdministracyjnego we 
Wrocławiu NK.II.0914-9/102/08 z dnia 21 maja 
2008 r. na § 8). 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Męcinka. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ RrDZ 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGPRZYN 
NR 0150-XXI/160/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wiejsgowego planu zagospotarowania przestrzennego terenzw 
tziałek nr 2, 5/28, 5/31tr (gzęść), 14tr (gzęść), 15w (gzęść), 33, 34/1, 
34/2, 35/1,  35/2,  36/1,  36/2,  37,  38,  304/2 (gzęść), 308/1tr, 308/2tr 

i 309tr (gzęść) w obrębie Staniszzw w Gwinie Potgzrzwn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 21, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 151, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2001 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1201, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 14, poz. 242), art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 111, poz. 954, Nr 110, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 119), 
w związku z uchwałą nr XLVI/164/06 Rady Gminy Rodgórzyn z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 
5/11dr (część), 14dr (część), 15w (część), 11, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 
16/1, 16/2, 17, 18, 104/2 (część), 108/1dr, 108/2dr i 109dr (część) 
w obrębie )taniszów w Gminie Rodgórzyn, po stwierdzeniu zgodności pro-
jektu planu z ustaleniami )tudium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Rodgórzyn, uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 
5/11dr (część), 14dr (część), 15w (część), 11, 
14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 
104/2 (część), 108/1dr, 108/2dr i 109dr (część) 
obręb )taniszów w Gminie Rodgórzyn. 

2. Ustalenia planu zawarte są: 
1) w tekście uchwały, 
2) w rysunku planu w skali 1:2000 stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

1. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 
1) Załącznik nr 2 – „)posób realizacji i finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej ustalonych w planie”, 

2) Załącznik nr 1 – „Rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

R o z d z i a ł  I 

PRZEPISY OGPSNE 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego,  

2) rwsunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:2000, 

1) ug wale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Rodgórzyn, 

  4) terenie – należy przez to rozumieć teren 
o przeznaczeniu podstawowym określonego 
rodzaju, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, 

  5) przeznagzeniu potstawowww – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przeważać na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi, 

  6) przeznagzeniu topuszgzalnww – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

  7) liniag  rozgranigzajągwg  – należy przez to 
rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, 

  8) gelag  publigznwg  – należy przez to rozumieć 
działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
stanowiące realizację między innymi ulic i ob-
sługi komunikacji, 

  9) tziałalnośgi gospotargzej – należy przez to 
rozumieć pozarolniczą działalność prowadzoną 
przez przedsiębiorców, 

10) obiektag  i urzątzeniag  towarzwszągwg  – 
należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w myśl przepi-
sów Rrawa budowlanego, 

11) ligzbie kontwgnagji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku 
o wysokości standardowej dla danej funkcji, 
wraz z poddaszem  użytkowym  (przeznaczo-
nym na pobyt ludzi) z wyłączeniem piwnic 
i suteren, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 145 –  10227  – Roz. 1714 
 

12) nierug owośgi – należy przez to rozumieć nie-
ruchomość gruntową – grunt (tj. jedną lub wię-
cej graniczących ze sobą działek gruntu wraz z 
częściami składowymi) stanowiący odrębny 
przedmiot własności – własność jednego pod-
miotu (osoby fizycznej lub prawnej), otoczony 
od zewnątrz gruntami innych podmiotów, 

11) tziałge gruntu – należy przez to rozumieć nie-
podzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej 
stanowiącą część lub całość nieruchomości 
gruntowej, 

14) wskaźniku zabutoww – rozumie się przez to 
wartość stosunku powierzchni zabudowy do 
powierzchni nieruchomości, 

15) wskaźnik powierzg ni biologigznie gzwnnej – 
rozumie się przez to wartość stosunku  po-
wierzchni niezabudowanej oraz nieutwardzonej 
do powierzchni nieruchomości, 

16) trotze wewnętrznej – należy przez to rozumieć 
wydzieloną geodezyjnie działkę gruntu będąca 
własnością lub współwłasnością osób fizycz-
nych lub prawnych, umożliwiającą skomuniko-
wanie działek przyległych z ulicą publiczną, 

17) punkt forwalnie ważnw – miejsce istotne dla 
kompozycji przestrzennej, które należy akcen-
tować poprzez szczególnie staranne formowa-
nie zabudowy oraz stosowanie odpowiednich 
elementów małej architektury, 

18) przepisag  szgzegzlnwg  – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

19) roztziale – należy przez to rozumieć rozdział 
niniejszej uchwały. 

§ 1 

1. Rrzedmiotem ustaleń planu jest obszar określony 
w § 1 pkt. 1, w granicach zgodnych z rysun-
kiem planu stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania (Rozdział 
II), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (Rozdział II), 

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego (Rozdział II), 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(Rozdział II), 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych (Rozdział II), 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy (Rozdział II), 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów 
(Rozdział II), 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym (Rozdział IV), 

  9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy (Rozdział II), 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (Rozdział II), 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów 
(Rozdział IV), 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 16 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Rozdział IV). 

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują 
ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II. 

4. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu stano-
wią: 
1) przebieg linii rozgraniczających, 
2) przebieg linii zabudowy, 
1) lokalizacja zespołów istniejącej zieleni wyso-
kiej do zachowania, 

4) lokalizacja punktów formalnie ważnych, 
5) przebieg ścieżek rowerowych, 
6) przebieg napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 110 kV. 

5. Na rysunku planu zastosowano oznaczenia licz-
bowe i literowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o różnym przeznaczeniu, wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi. Liczby oznaczają ko-
lejny numer terenu, a litery jego przeznaczenie. 
Dla terenów dróg publicznych oraz wewnętrz-
nych wprowadzona została odrębna numeracja. 
Terenom, którym nadane zostały kolejne numery 
oraz oznaczenia literowe, odpowiadają ustalenia 
szczegółowe zawarte w Rozdziale III niniejszej 
uchwały.  

6. Usytuowanie obiektów kubaturowych, granice 
wydzielanych nieruchomości oraz geometria pro-
jektowanych jezdni mają charakter orientacyjny i 
winny być uściślane na podstawie opracowań o 
większym stopniu szczegółowości niż rysunek 
planu, pod warunkiem zachowania możliwości 
realizacji ustalonego przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania dla wszystkich terenów. 

R o z d z i a ł  II 

USTASENIA OGPSNE 

§ 4 

PRZEZNACZENIE TERENPW 

Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie 
terenów oznaczonych literą: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – wolno stojącej,  

2) U – tereny usług nieuciążliwych obejmujące 
w szczególności: usługi rekreacyjne i turystycz-
ne (hotele, pensjonaty, gastronomia), usługi dys-
trybucyjne (handel, transport, łączność, finanse), 
usługi ochrony zdrowia (w postaci przychodni, 
poradni, prywatnych gabinetów), usługi reno-
wacyjne    o   wyspecjalizowanym    charakterze 
(serwisy techniczne), usługi informatyczne, 
administracja gospodarcza, 
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  1) ZS – tereny lasów, 
  4) ZSt – tereny dolesień, 
  5) W – tereny cieków wodnych, rowów oraz 

trwałych użytków zielonych bez prawa zabu-
dowy, 

  6) EE – tereny trafostacji, 
  7) KD Z – teren drogi zbiorczej, 
  8) KD S – tereny dróg lokalnych, 
  9) KD D – tereny dróg dojazdowych, 
10) KDW – tereny dróg wewnętrznych, 
11) KDpj – tereny ciągów pieszo-jezdnych. 

§ 5 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO 

1. Ustala się przebieg linii rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalone linie roz-
graniczające są przesądzonymi, obowiązującymi 
granicami działek gruntu. Orientacyjne linie roz-
graniczające mogą być korygowane w procesie 
podziału terenu pod warunkiem zachowania 
możliwości realizacji funkcji ustalonych planem. 

2. Ustala się przebieg obowiązujących linii zabu-
dowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

1. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Na terenie objętym planem wyklucza się sytu-
owanie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, stacji paliw, sto-
larni, samochodowych warsztatów blacharskich 
i lakierniczych oraz masztów antenowych tele-
fonii komórkowej. 

5. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizo-
wanie: 
1) obiektów i urządzeń towarzyszących, 
2) obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

1) zieleni urządzonej. 
6. Zasady kształtowania projektowanego zainwe-
stowania, gabaryty zabudowy, geometria oraz 
rodzaj pokrycia dachu, maksymalny dopuszczal-
ny wskaźnik zabudowy, wymagany minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz 
wymagania dotyczące sposobów podziału 
i zagospodarowania, ustalone zostały dla po-
szczególnych terenów w § 9. oraz Rozdziale III 
niniejszej uchwały. 

§ 6 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU KUSTUROWEGO 

1. Wprowadza się obowiązek zapewnienia ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepi-
sami prawa rozwiązanie gospodarki wodnej, 
ściekowej (ścieki bytowe, komunalne, przemy-
słowe oraz opadowe) i odpadami, z uwzględnie-
niem istniejących obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowi- 

sko, wymagających sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko, z wyjątkiem reali-
zacji dróg publicznych.  

  1. Oddziaływanie inwestycji na środowisko z tytu-
łu prowadzonej działalności nie może w odnie-
sieniu do hałasu, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby itp. przekroczyć obowiązujących wielko-
ści dopuszczalnych (normatywnych).  

  4. Oddziaływanie wynikające z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie może przekraczać 
granic nieruchomości, do której prowadzący 
działalność ma tytuł prawny. 

  5. Rodejmowanie działalności gospodarczej wią-
żącej się z wprowadzeniem substancji zanie-
czyszczających powietrze jest możliwe wy-
łącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej 
emisji, określonej w przepisach szczególnych. 

  6. Do terenów wymagających szczególnej ochro-
ny przed hałasem zalicza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej MN. 

  7. Ustala się obowiązek wykonania jezdni, placów 
manewrowych, parkingów jako szczelne i nie-
nasiąkliwe ze spadkiem w kierunku wpustów 
ulicznych kanalizacyjnych, które należy wypo-
sażyć w separatory substancji ropopochod-
nych. Wody opadowe winny być tutaj pod-
czyszczane przed ich odprowadzeniem do ka-
nalizacji. 

  8. Nawierzchnie chodników i podjazdów powinny 
być wykonane jako utwardzone, nieszczelne 
i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych 
kanalizacyjnych. 

  9. Rowstające odpady wymagają segregacji 
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych 
i zapewnienia postępowania zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa w zakresie gospo-
darki odpadami. Odpady niebezpieczne winny 
być gromadzone w szczelnych pojemnikach 
i przekazywane do wykorzystania lub uniesz-
kodliwiania w instalacjach specjalistycznych. 
Rozostałe odpady mogą być składowanie na 
wysypisku komunalnym. 

10. Wprowadza się obowiązek stosowania do ce-
lów grzewczych i technologicznych nośników 
energii, przyjaznych dla środowiska (zapewnia-
jących dotrzymywanie obowiązujących norm 
emisji zanieczyszczeń). Dopuszcza się wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii na wa-
runkach określonych w przepisach szczegól-
nych. 

11. Dla terenów, dla których wskazano lokalizację 
istniejących zespołów zieleni wysokiej do za-
chowania – dopuszcza się wycinanie pojedyn-
czych drzew na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych. 

12. W zakresie regulacji stosunków wodnych usta-
la się: 
1) rowy będące odbiornikami wód opadowych 
należy utrzymywać drożne i prowadzić ich 
bieżącą konserwację (dopuszcza się możli-
wość zmiany ich trasy i zrurowania na wa-
runkach określonych w przepisach szcze-
gólnych), 

2) dopuszczalność retencjonowania wody. 
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§ 7 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KUSTURO-
WEGO   I  ZABYTKPW   ORAZ   DPBR   KUSTURY 

WSPPŁCZESNEJ 

1. Na terenie objętym planem nie występują sta-
nowiska archeologiczne ani obiekty wpisane do 
rejestru zabytków. 

2. W przypadku natrafienia podczas robót ziem-
nych na obiekty mające charakter zabytku ar-
cheologicznego należy wstrzymać wszelkie ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, 
miejsce odkrycia i znalezisko zabezpieczyć oraz 
niezwłocznie powiadomić o odkryciu Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

§ 8 

WYMAGANIA WYNIKAJKCE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBSICZNYCH 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych dotyczą istniejących i pro-
jektowanych dróg publicznych, ciągów pieszo-
jezdnych i zostały zawarte w § 12. 

§ 9 

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY       ORAZ      ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. Usytuowanie zabudowy w obrębie działek grun-
tu: 
1) nakazuje się sytuowanie fasad frontowych 
budynków w ciągu obowiązujących linii za-
budowy lub z uwzględnieniem nieprzekra-
czalnych linii zabudowy – zgodnie z rysun-
kiem planu, 

2) dla terenów MN/U, dla których nie określono 
na rysunku planu linii zabudowy, w przypad-
ku lokalizowania budynku należy stosować 
odległości od granicy działki lub nieruchomo-
ści, sąsiedniej zabudowy lub zainwestowania, 
wynikające z przepisów szczególnych, 

1) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych oraz garaży wolno stojących w głę-
bi działki za zabudową mieszkaniową lub 
usługową, poprzez odstępstwo od obowiązu-
jącej linii zabudowy, 

4) ustala się, zabudowę mieszkaniową oraz 
usługową jako wolno stojącą,  

5) dopuszcza się możliwość łączenia budynków 
gospodarczych  i  garaży  wzdłuż  granicy  
sąsiadujących działek gruntu lub nieruchomo-
ści. 

2. Forma i gabaryty budynków: 
1) maksymalna wysokość zabudowy, ilość kon-
dygnacji, geometria dachu oraz materiały 
wykończeniowe zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi, 

2) w miejscach oznaczonych na rysunku planu 
jako punkty formalnie ważne (na zamknięciu 
osi kompozycyjnych), wymaga się sytuowa-
nia obiektów o starannie zaprojektowanej, 
reprezentacyjnej architekturze. 

1. Zagospodarowanie terenów: 
1) ustala się minimalną powierzchnię wydziela-
nych nieruchomości – 1500 m2 lub 1000 m2 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

2) dopuszcza się podział terenów lasów (ZL), te-
renów cieków wodnych oraz terenów trwa-
łych użytków zielonych bez prawa zabudowy 
(W), powodujący wydzielenie działek gruntu 
o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, w celu 
powiększenia sąsiednich nieruchomości lub 
regulacji granic między sąsiadującymi nieru-
chomościami.  
W ustalonej minimalnej powierzchni nieru-
chomości, uwzględnia się sumę powierzchni 
działek gruntu wchodzących w skład danej 
nieruchomości, w tym działek gruntu o prze-
znaczeniu leśnym, pod warunkiem zapewnie-
nia w granicach danej nieruchomości możli-
wości realizacji funkcji mieszkaniowej, 

1) część powierzchni wydzielanych nieruchomo-
ści należy urządzić jako powierzchnię czynną 
biologicznie – minimalny wskaźnik zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi. Tereny lasów, 
zespoły istniejącej zieleni wysokiej do zacho-
wania, tereny cieków wodnych oraz trwałych 
użytków zielonych, znajdujące się w grani-
cach wydzielonej nieruchomości uwzględnia 
się jako powierzchnię czynną biologicznie, 

4) ustala się maksymalny dopuszczalny wskaź-
nik zabudowy nieruchomości – zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi, 

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej (MN) 
w obrębie każdej nieruchomości należy zloka-
lizować garaż lub stałe miejsce postojowe 
w ilości min. 1 boks garażowy/stanowisko 
postojowe na każde mieszkanie. Zaleca się 
budowę garaży jako integralną część budyn-
ków mieszkalnych. Wyklucza się lokalizację 
garaży wolno stojących typu „blaszaki”, 

6) w przypadku prowadzenia w obrębie nieru-
chomości działalności gospodarczej należy 
zbilansować dodatkowe potrzeby parkingowe 
związane z prowadzona działalnością, z moż-
liwością uwzględnienia miejsc postojowych 
w przylegającym pasie drogowym ulicy. Na-
leży zapewnić: 
a) 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzch-
ni obiektu handlowego lub powierzchni 
biurowej, 

b) 1 miejsce na 4–8 m2 powierzchni sali dla 
gości w lokalu gastronomicznym, 

c) 1 miejsce na 4 łóżka w hotelu lub pensjo-
nacie, 

d) 4 miejsca na 1 stanowisko napraw w 
warsztacie samochodowym, 

e) miejsca parkingowe dla osób zatrudnio-
nych, 

f) place manewrowe i rozładunkowe w za-
leżności od prowadzonej działalności, 

7) wyklucza się stosowanie żebrowanej stali 
zbrojeniowej oraz innych materiałów odpa-
dowych wpływających negatywnie na este-
tykę obiektów – jako elementy ogrodzeń, 
krat i bram. Dopuszcza się ogrodzenia meta-
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lowe lub drewniane, ażurowe na podmurów-
ce z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 16 
ust. 4, 

8) przy zagospodarowaniu terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę usługową, szczególną 
uwagę należy zwrócić na kompozycję zieleni 
w formie żywopłotów, szpalerów drzew 
i krzewów, skupisk drzew ozdobnych.  

§ 10 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENPW SUB OBIEKTPW PODSEGAJKCYCH 
OCHRONIE,     USTASONYCH    NA    PODSTAWIE 

ODRĘBNYCH PRZEPISPW 

Na terenie objętym planem – brak obiektów podle-
gających ochronie, ustalonych na podstawie prze-
pisów odrębnych. 

§ 11 

SZCZEGPSNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENPW     ORAZ     OGRANICZENIA    W    ICH 

UDYTKOWANIU 

Ustala się zakaz zabudowy i zmiany istniejącego 
zagospodarowania dla terenów znajdujących się 
w strefie kontrolowanej korytarza infrastruktury 
technicznej – linii elektroenergetycznej 110 kV – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 12 

PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZACJI, ROZBU-
DOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMUNIKACJI 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów od 
drogi powiatowej nr 2652D (przedłużenie 
ul. Krośnieńskiej w Jeleniej Górze). 

2. Wyznacza się tereny pasów drogowych, ozna-
czone dla: 
1) drogi zbiorczej KD Z (1KD Z1/2 , 2KD Z1/2),  
2) dróg lokalnych KD S (1KD L1/2, 4KD L1/2),    
1) drogi dojazdowej KD D (5KD D1/2), 
4) dróg wewnętrznych KDW (6KDW, 7KDW, 
8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW),  

5) ciągu pieszo-jezdnego 13KDpj. 
1. Ustala się wjazdy na poszczególne nieruchomo-
ści z projektowanych ulic lokalnych, dojazdo-
wych i wewnętrznych. Dla nieruchomości po-
siadających dostęp wyłącznie od strony drogi 
zbiorczej ustala się wjazdy z tejże drogi 
(1KD Z1/2, 2KD Z1/2). Dopuszcza się możli-
wość ustalenia wjazdu z drogi zbiorczej dla nie-
ruchomości posiadających dostęp również 
z drogi niższej kategorii. 

4. W liniach rozgraniczających pasów drogowych, 
nie dopuszcza się sytuowania obiektów kubatu-
rowych, z wyjątkiem wiat przystankowych. 

5. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych 
powyżej 1,4 m nad poziom terenu. 

6. Ustala się realizację drogi (ścieżki) rowerowej 
w liniach rozgraniczających pasa drogowego 
drogi zbiorczej: 1KD Z1/2 i 2KD Z1/2: 
1) jako:  
a) wydzielone drogi rowerowe (pieszo-rowe-
rowe) – jedno lub dwukierunkowe, fizycz-
nie oddzielone od jezdni, 

b) pasy rowerowe – jednokierunkowe drogi 
rowerowe w formie pasa w jezdni, ozna-
czonego znakami poziomymi, 

c) kontrapasy – jednokierunkowe drogi rowe-
rowe (pasy rowerowe) w jezdni ulicy jed-
nokierunkowej po lewej stronie, przezna-
czone dla ruchu rowerów w kierunku prze-
ciwnym do obowiązującego wszystkie po-
jazdy, 

2) o minimalnej szerokości na poziomie na-
wierzchni: 
a) 1,5 m dla jednokierunkowej wydzielonej 
drogi rowerowej (zaleca się 2,0 m), 

b) 1,5 m dla jednokierunkowego pasa rowe-
rowego w jezdni, 

c) 2,5 m dla dwukierunkowej wydzielonej 
drogi rowerowej,  

d) 1,0 m dla dwukierunkowej drogi pieszo-
rowerowej, 

1) z uwzględnieniem odległości 0,5 m (od obu 
krawędzi drogi rowerowej), w której to odle-
głości nie mogą się znajdować żadne przed-
mioty (w tym elementy wyposażenia pasa 
drogowego) o wysokości większej niż 
0,05 m, 

4) o nawierzchni bitumicznej o wysokim stan-
dardzie równości, dopuszcza się stosowanie 
kostki betonowej,  

5) w kolorze naturalnym asfaltu bądź kolorze 
czerwonym. 

7. Dopuszcza się realizację dróg (ścieżek) rowero-
wych w liniach rozgraniczających pozostałych 
pasów drogowych przy zachowaniu ustalonych 
parametrów.  

8. Dostępność komunikacyjną osobom niepełno-
sprawnym  należy  zapewnić  zgodnie  z  przepi-
sami  w  sprawie  warunków  technicznych,  ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. 

9. Należy zachować normatywną odległość projek-
towanych miejsc postojowych na samochody 
osobowe od terenów o innym przeznaczeniu. 

§ 11 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 
I   BUDOWY    SYSTEMPW    INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

1. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej niekolidują-
cych z zainwestowaniem przesądzonym w ni-
niejszym planie. W przypadku zaistnienia kolizji 
planowanego zagospodarowania terenu z istnie-
jącymi sieciami lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej, przebudowa ww. linii i urządzeń 
będzie możliwa po uzyskaniu warunków na ich 
przebudowę i zawarciu stosownej umowy 
o usunięcie kolizji. Koszt przebudowy będzie po-
nosił właściciel terenu lub inwestor projektowa-
nego zagospodarowania. 

2. Ustala się, że projektowane sieci telekomunika-
cyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ścieków należy projek-
tować w pasach linii rozgraniczających ulic, jako 
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sieci podziemne. Odstępstwa od ustalonej zasa-
dy możliwe są wyłącznie w przypadku wykaza-
nia konieczności wynikającej z warunków tech-
nicznych prowadzenia sieci, lokalizacji urządzeń, 
ukształtowania terenu. Rrowadzenie sieci oraz 
lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej 
poza pasem w liniach rozgraniczających ulic 
wymaga uzgodnienia z właścicielem działki i za-
rządcą sieci.  
Dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych. 

1. Dopuszcza się w granicach terenów określonych 
w § 4, wydzielanie działek gruntu pod lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej. Dla wydzie-
lanych działek nie obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 1 pkt 1), pod warunkiem zachowania 
wymogów usytuowania urządzeń, wynikających 
z przepisów szczególnych. 

4. Ustala się w zakresie: 
1) sieci wodociągowej – doprowadzenie sieci 
wodociągowej do wszystkich działek budow-
lanych wyznaczonych w planie, zaopatrzenie 
w wodę z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej gminy Rodgórzyn lub ZUW 
zlokalizowanego na terenie miasta Jelenia 
Góra (miejska sieć wodociągowa) – zgodnie z 
technicznymi warunkami przyłączenia wyda-
nymi przez administratora sieci. Dopuszcza 
się indywidualne ujęcia wód pod warunkiem 
zachowania wymogów usytuowania urzą-
dzeń, wynikających z przepisów szczegól-
nych, 

2) kanalizacji komunalnej – docelowo odprowa-
dzanie ścieków do gminnego systemu kanali-
zacji ścieków komunalnych, bytowych 
i przemysłowych. Dopuszcza się indywidual-
ne oczyszczanie ścieków pod warunkiem za-
chowania wymogów usytuowania urządzeń, 
wynikających z przepisów szczególnych.  
Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą winny być przed 
odprowadzeniem do odbiorników – w uza-
sadnionych wypadkach – stosownie pod-
czyszczone na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych, 

1) kanalizacji deszczowej – docelowo odprowa-
dzenie wód opadowych do gminnej kanaliza-
cji deszczowej. Dla terenów, na których mo-
że dojść do zanieczyszczenia wód opado-
wych substancjami ropopochodnymi oraz in-
nymi substancjami szkodliwymi pochodzą-
cymi z terenu parkingów, ww. wody opado-
we należy poddawać wstępnemu podczysz-
czaniu w stosownych separatorach przed od-
prowadzeniem ich do odbiornika, 

4) sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz ziemny 
przewodowy z istniejącej gazowej sieci roz-
dzielczej znajdującej się na terenie miasta Je-
lenia Góra. Rozbudowa rozdzielczej sieci ga-
zowej oraz przyłączanie nowych odbiorców 
na zasadach ujętych w Rrawie energetycz-
nym, po spełnieniu warunków technicznych 
i ekonomicznych dostarczania paliwa gazo-
wego.  

5) sieci i urządzeń elektroenergetycznych: 
a) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych lub projektowanych 
sieci i stacji na warunkach określonych 
przez właściciela sieci, 

b) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż 
układów komunikacyjnych, tj. terenów 
ogólnodostępnych, 

c) w zależności od występującego zapotrze-
bowania na energię elektryczną, stosow-
nie do potrzeb związanych z realizacją 
ustaleń planu, dopuszcza się budowę no-
wych, kablowych linii elektroenergetycz-
nych (w szczególnych przypadkach linii 
napowietrznych lub napowietrzno-kablo-
wych) oraz stacji transformatorowych. 
Realizacja na podstawie zawieranych 
umów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, w zależności od przyjętych 
rozwiązań technicznych i oceny ekono-
micznej przedsięwzięcia, 

d) ustala  się  zachowanie  normatywnych 
odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci elektroenergetycz-
nych, 

e) linia zabudowy nie dotyczy budynków sta-
cji transformatorowych. Dopuszcza się ich 
usytuowanie w odległości 1,5 m od granic 
działki. Docelowa wielkość działki będzie 
określona na etapie projektowania. )tacje 
słupowe nie wymagają wydzielania dzia-
łek, 

f) ustala się tereny obsługi infrastruktury 
technicznej o wymiarach 8 m x 7 m wska-
zane pod lokalizację projektowanych tra-
fostacji (16EE, 17EE, 18EE, 19EE), do-
puszcza się lokalizację dodatkowych stacji 
transformatorowych wynikających z tech-
nicznych warunków przyłączenia przed-
siębiorstwa sieciowego, 

g) ustala się strefę kontrolowaną korytarza 
infrastruktury technicznej dla linii 110 kV  
dla której obowiązuje zakaz zabudowy, 
nowych nasadzeń drzew oraz zmiany ist-
niejącego zainwestowania, 

6) sieci telekomunikacyjnej – budowa i rozbu-
dowa sieci. Wszelkie zadania inwestycyjne na 
terenach objętych planem powinny być każ-
dorazowo uzgadniane z zarządcą sieci, 
w zakresie występowania kolizji z istniejący-
mi urządzeniami, 

7) sieci ciepłowniczej – dopuszcza się możli-
wość doprowadzenia sieci ciepłowniczej 
(w tym lokalnej) do projektowanych obiek-
tów. Realizowane ciepłociągi należy projek-
tować jako podziemne, dopuszczając ich 
prowadzenie poza pasami drogowymi, pod 
warunkiem, że ich przebiegi nie uniemożliwia-
ją realizacji zagospodarowania ustalonego w 
planie. 
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R o z d z i a ł  III 

USTASENIA SZCZEGPŁOWE DSA TERENPW 
WYZNACZONYCH SINIAMI ROZGRANICZAJKCYMI 

§ 14 

Ustalenia tla terenzw 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U: 
1. Rrzeznaczenie podstawowe terenu:  
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca,   

2) usługi nieuciążliwe obejmujące w szczególno-
ści usługi rekreacyjne i turystyczne (hotele, 
pensjonaty, gastronomia), usługi dystrybu-
cyjne (handel, transport, łączność, finanse), 
usługi ochrony zdrowia (w postaci przychod-
ni, poradni, prywatnych gabinetów), usługi 
renowacyjne o wyspecjalizowanym charakte-
rze (serwisy techniczne), usługi informatycz-
ne. 

2. Rrzeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, 
parkingi, drogi wewnętrzne. 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) minimalna powierzchnia nieruchomości – 
1500 m2, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych 
w § 9 ust. 1 pkt. 2, 

2) minimalna szerokość frontu nieruchomości – 
22 m, za wyjątkiem nieruchomości w ukła-
dzie sięgaczowym lub o dostępie do drogi 
w narożach ulic, dla których dopuszcza się 
minimalną szerokość frontu nieruchomości – 
10 m, 

1) w granicach wydzielonej nieruchomości do-
puszcza się lokalizację:  
a) budynku mieszkalnego, 
b) budynku mieszkalnego z usługami wbu-
dowanymi,  

c) dwóch obiektów budowlanych (mieszkal-
ny i usługowy),  

d) budynku o funkcji usługowej,   
4) zespoły istniejącej zieleni wysokiej do zacho-
wania – zgodnie z rysunkiem planu, z za-
strzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 ust. 
11,  

5) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20, 
6) minimalny wskaźnik powierzchni czynnej bio-
logicznie – 0,65, 

7) w strefie kontrolowanej korytarza infrastruk-
tury technicznej 110 KV – przebieg zgodnie 
z rysunkiem planu – ustala się zakaz zabu-
dowy oraz nowych nasadzeń drzew. 

4. Charakterystyka zabudowy: 
1) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2 w tym poddasze użytkowe, 

2) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m 
(mierzona od rzędnej terenu o najwyższej 
wartości, znajdującej się w obrysie posado-
wionego budynku, zgodnej z mapą sytuacyj-
no-wysokościową na której opracowany jest 
rysunek planu – do kalenicy dachu), 

1) minimalna wysokość posadowienia parteru – 
10 cm nad poziom terenu, przy czym wyso-
kość posadowienia budynków na działkach 
sąsiednich powinna być zbliżona, 

4) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  
5) ustala się dachy strome o:  
a) kącie nachylenia głównych połaci min. 
10º,  

b) o symetrycznych spadkach głównych po-
łaci dachowych, 

c) układzie dwu- lub wielospadowym,  
d) układzie dominującej kalenicy – równole-
głym lub prostopadłym do osi jezdni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się układ dominującej kalenicy – równole-
gły lub prostopadły do granicy wydzielonej 
nieruchomości, 

e) kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki, 

6) bryła i wykończenie budynków powinny na-
wiązywać do form wywodzących się z lokal-
nego budownictwa. Należy stosować kla-
syczne połączenia materiałów naturalnych ta-
kich jak licowane kamienie (wyklucza się oto-
czaki), cegła, ceramika budowlana, tynki 
szlachetne i drewno, wyeksponowane w tyn-
ku cokoły i opaski okienne. Rod względem 
kolorystyki ustala się zrównoważone kompo-
zycje barwne. 

§ 15 

Ustalenia tla terenzw 8MN/U, 9MN/U: 
1. Rrzeznaczenie podstawowe terenu:  
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca,   

2) usługi nieuciążliwe obejmujące w szczególno-
ści usługi rekreacyjne i turystyczne (hotele, 
pensjonaty, gastronomia), usługi dystrybu-
cyjne (handel, transport, łączność, finanse), 
usługi ochrony zdrowia (w postaci przychod-
ni, poradni, prywatnych gabinetów), usługi 
renowacyjne o wyspecjalizowanym charakte-
rze (serwisy techniczne), usługi informatycz-
ne. 

2. Rrzeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, 
parkingi, drogi wewnętrzne. 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) minimalna powierzchnia nieruchomości – 
1000 m2, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych 
w § 9 ust. 1 pkt. 2, 

2) minimalna szerokość frontu nieruchomości – 
22 m, za wyjątkiem nieruchomości w ukła-
dzie sięgaczowym lub o dostępie do drogi 
w narożach ulic, dla których dopuszcza się 
minimalną szerokość frontu nieruchomości – 
10 m, 

1) w granicach wydzielonej nieruchomości do-
puszcza się lokalizację:  
a) budynku mieszkalnego, 
b) budynku mieszkalnego z usługami wbu-
dowanymi,  

c) dwóch obiektów budowlanych (mieszkal-
ny i usługowy),  

d) budynku o funkcji usługowej, 
4) zespoły istniejącej zieleni wysokiej do zacho-
wania – zgodnie z rysunkiem planu, z za-
strzeżeniem ustaleń § 6 ust. 11, 
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5) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,17, 
6) minimalny wskaźnik powierzchni czynnej bio-
logicznie – 0,45, 

7) w strefie kontrolowanej korytarza infrastruk-
tury technicznej 110 KV – przebieg zgodnie 
z rysunkiem planu – ustala się zakaz zabu-
dowy oraz nowych nasadzeń drzew. 

4. Charakterystyka zabudowy: 
1) dopuszczalna ilość kondygnacji naziemnych – 
2 w tym poddasze użytkowe, 

2) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m 
(mierzona od rzędnej o najwyższej wartości, 
znajdującej się w obrysie posadowionego bu-
dynku, zgodnej z mapą sytuacyjno-wysokoś-
ciową, na której opracowany jest rysunek 
planu – do kalenicy dachu), 

1) minimalna wysokość posadowienia parteru – 
10 cm nad poziom terenu, przy czym wyso-
kość posadowienia budynków na działkach 
sąsiednich powinna być zbliżona, 

4) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  
5) ustala się dachy strome o:  
a) kącie nachylenia głównych połaci głów-
nych min. 10º,  

b) o symetrycznych spadkach głównych po-
łaci dachowych, 

c) układzie dwu- lub wielospadowym, 
d) układzie dominującej kalenicy – równole-
głym lub prostopadłym do osi jezdni (za 
wyjątkiem terenu 9MN/U). W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się układ 
dominującej kalenicy – równoległy lub pro-
stopadły do granicy wydzielonej nieru-
chomości, 

e) kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki, 

6) bryła i wykończenie budynków powinny na-
wiązywać do form wywodzących się z lokal-
nego budownictwa. Należy stosować kla-
syczne połączenia materiałów naturalnych ta-
kich jak licowane kamienie (wyklucza się oto-
czaki), cegła, ceramika budowlana, tynki 
szlachetne i drewno, wyeksponowane w tyn-
ku cokoły i opaski okienne. Rod względem 
kolorystyki ustala się zrównoważone kompo-
zycje barwne. 

§ 16 

Ustalenia tla terenzw 10ZS, 11ZS, 12ZS: 
1. Rrzeznaczenie podstawowe: lasy i tereny leśne 
– do zachowania. 

2. Rrzeznaczenie dopuszczalne: dolesienia. 
1. Dopuszcza się podział terenów na działki gruntu 
o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha w celu przy-
łączenia do sąsiednich nieruchomości. 

4. Zasady zagospodarowania oraz zasady wyzna-
czenia granic wydzielonych działek gruntu wg 
przepisów szczególnych oraz uproszczonego 
planu urządzenia lasu z uwzględnieniem funkcji 
ochronnych lasów. 

§ 17 

Ustalenia tla terenu 13ZSt: 
1. Rrzeznaczenie podstawowe: dolesienia. 

2. Zasady zagospodarowania: wg przepisów szcze-
gólnych i uproszczonych planów urządzenia la-
sów  z uwzględnieniem funkcji ochronnych la-
sów. 

§ 18 

Ustalenia tla terenu 14W, 15W: 
1. Rrzeznaczenie podstawowe: tereny cieków wod-
nych, w tym:  
1) 14W – rów okresowo wypełniony wodą – do 
zachowania, tereny trwałych użytków zielo-
nych bez prawa zabudowy, 

2) 15W – ciek powierzchniowy – do zachowa-
nia, tereny trwałych użytków zielonych bez 
prawa zabudowy. Dopuszcza się retencjono-
wanie wody. 

2. Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi oraz ustaleniami 
zawartymi w § 6 pkt. 12. 

§ 19 

Ustalenia tla terenu 16EE, 17EE, 18EE, 19EE: 

1. Rrzeznaczenie podstawowe: teren urządzeń elek-
troenergetycznych – projektowane trafostacje. 

2. Rrzeznaczenie dopuszczalne – zieleń towarzy-
sząca. 

§ 20 

USTASENIA DSA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

1. 1KD Z1/2 i 2KD Z1/2 – pasy terenu do przyłą-
czenia do istniejącej drogi powiatowej nr 2652D: 
1) szerokość niezbędna do uzyskania parametrów 
drogi zbiorczej – 20 m w liniach rozgraniczają-
cych dla całego pasa drogowego, 

2) elementy pasa drogowego: jezdnia (dwupa-
sowa) o szerokości co najmniej 7 m (tymcza-
sowo jak w stanie istniejącym), pasy posto-
jowe, zatoki autobusowe, chodnik po obu 
stronach jezdni, ścieżka rowerowa, zieleń 
wysoka do zachowania,  

1) dostępność ulicy ograniczona, skrzyżowania 
z drogami 4KD L1/2, 8KDW, 9KDW, 

4) ulica może prowadzić ruch autobusowy,  
5) istniejący zielony szlak turystyczny – do za-
chowania; 

2. 3KD S1/2 – pas trogoww uligw lokalnej: 
1) szerokość pasa drogowego – 12 m, 
2) elementy pasa drogowego: jezdnia (dwupa-
sowa) o szerokości co najmniej 6 m, pasy 
postojowe, chodnik (dopuszcza się jedno-
stronny po stronie zachodniej jezdni), zieleń,  

1) dostępność ulicy nieograniczona, bezpośrednia 
obsługa otoczenia, skrzyżowania z drogami 
6KDW oraz 7KDW, ulica może prowadzić ruch 
autobusowy; 

1. 4KD S1/2 – pas terenu do przyłączenia do istnie-
jącej wydzielonej drogi gminnej: 
1) szerokość niezbędna do uzyskania parametrów 
drogi lokalnej – 12 m w liniach rozgraniczają-
cych dla całego pasa drogowego, 

2) elementy pasa drogowego: jezdnia dwupa-
sowa, pasy postojowe, chodnik (dopuszcza 
się jednostronny), zieleń,  
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1) dostępność ulicy nieograniczona, bezpośred-
nia obsługa otoczenia, skrzyżowania z dro-
gami 2KD Z1/2, 5KD D1/2 oraz 11KDW; 

4. 5KD D1/2 – pas drogowy ulicy dojazdowej: 
1) szerokość pasa drogowego – 10 m, 
2) elementy pasa drogowego: jezdnia o szero-
kości co najmniej 5 m, pasy postojowe, chod-
nik dwustronny, 

1) dostępność ulic nieograniczona, bezpośrednia 
obsługa otoczenia; 

5. 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW 
i 12KDW – trogi wewnętrzne: 
1) szerokość pasa drogowego – 10 m w liniach 
rozgraniczających, za wyjątkiem dróg 7KDW, 
10KDW oraz 12KDW o szerokości co naj-
mniej 5 m, 

2) elementy pasa drogowego: jezdnia o szero-
kości co najmniej 5 m, pasy postojowe, chod-
nik dwustronny, za wyjątkiem dróg 7KDW, 
10KDW oraz 12KDW o szerokości jezdni co 
najmniej 1,5 m, dla których dopuszcza się 
chodnik jednostronny lub organizację drogi 
w formie ciągu pieszo-jezdnego, 

1) dostępność ulic ograniczona, bezpośrednia ob-
sługa wyłącznie działek wydzielonych wzdłuż 
dróg wewnętrznych; 

6. 13KDpj – giąg pieszo-jeztnw: 
1) szerokość pasa drogowego – 1,5 – 6 m, 
2) dostępność nieograniczona, bezpośrednia ob-
sługa otoczenia. 

R o z d z i a ł  IV 

USTASENIA DOTYCZKCE ZASAD REASIZACJI 
PSANU 

§ 21 

SZCZEGPŁOWE  ZASADY  I WARUNKI  SCASANIA 
ORAZ   PODZIAŁU   NIERUCHOMOŚCI  OBJĘTYCH 

PSANEM 

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających prze-
prowadzania scaleń i podziałów nieruchomości 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

2. Rodziału nieruchomości można dokonać, gdy jest 
on zgodny z ustaleniami planu oraz warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych. 

1. Rowierzchnia, kształt geometryczny i położenie 
wydzielanych działek gruntu winna  umożliwiać 
ich zagospodarowanie zgodnie z warunkami 
określonymi w planie, przy zachowaniu zasad 
kompozycji założenia urbanistycznego. 

4. Wydzielone nieruchomości winny posiadać do-
stęp do ustalonych w planie dróg.  

§ 22 

SPOSPB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA,   URZKDZANIA   I   UDYTKOWANIA 

TERENPW 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały – dopuszcza się 
czasowe użytkowanie nieruchomości jak w sta-
nie istniejącym. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie jako czasowych 
nieuciążliwych obiektów gospodarczych, obiek-
tów i urządzeń gospodarki komunalnej, składów 
materiałów budowlanych, zapleczy budów. 

1. Nie ustala się innego niż istniejące tymczasowe-
go zagospodarowania terenów. 

§ 21 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE 
KTPRYCH USTASA SIĘ OPŁATĘ, O KTPREJ 
MOWA W Art. 36 ust. 4 USTAWY 
O   PSANOWANIU     I     ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Dla terenu określonego w § 1 z wyłączeniem tere-
nów przeznaczonych pod drogi publiczne, ustala się 
stawkę procentową w wysokości 5%, służącą nali-
czaniu opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

R o z d z i a ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 24 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rodgórzyn. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 10 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 26 

Uchwała podlega publikacji na stronie internatowej 
Urzędu Gminy Rodgórzyn. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ GMINZ 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Załągznik nr 1 gzęść 1 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 2 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 3 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 4 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 5 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 6 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 7 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 8 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 9 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 10 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 1 gzęść 11 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 145 –  10247  – Roz. 1714 
 

Załągznik nr 1 gzęść 12 to ug wałw Ratw 
Gwinw Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 
z tnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 
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Załągznik nr 2 to ug wałw Ratw Gwinw 
Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 z tnia 
24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 

 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów działek nr 2, 5/28, 5/11dr (część), 14dr (część), 15w (część), 11, 14/1, 14/2, 
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 104/2 (część), 108/1dr, 108/2dr i 109dr (część) 

w obrębie )taniszów w Gminie Rodgórzyn, 
 

)posób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie 

 
  1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym tere-

nem niezabudowanym oraz nieuzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem istniejącej 
napowietrznej linii 110 kV oraz sieci teletechnicznej. 

  2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek 
nr 2, 5/28, 5/11dr (część), 14dr (część), 15w (część), 11, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 
18, 104/2 (część), 108/1dr, 108/2dr i 109dr (część), dla zrealizowania zainwestowania ustalonego 
planem, występuje konieczność realizacji dróg oraz sieci infrastruktury technicznej. 

  1. Rlan ustala przebieg i parametry dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. Drogi publiczne to:  
– 1KD Z1/2 i 2KD Z1/2 – odcinki drogi powiatowej nr 265D, 
– 1KD L1/2 – droga gminna, 
– 4KD L1/2 i 5KD D1/2 – droga gminna. 
Rozostałe drogi, to drogi wewnętrzne leżące na gruntach prywatnych. 

  4. Odcinki drogi powiatowej (1KD Z1/2 i 2KD Z1/2) przewidziane są do modernizacji staraniem i ze 
środków Zarządu Dróg Rowiatowych.  

  5. Droga gminna oznaczona symbolem 1KD L1/2 będzie realizowana staraniem i ze środków gminy jako 
odcinek obecnie istniejącej drogi gminnej.  

  6. Droga gminna oznaczona symbolami 4KD L1/2 i 5KD D1/2 realizowana będzie ze środków i staraniem 
właścicieli sąsiednich nieruchomości. Droga ta po przekazaniu gminie może być włączona do systemu 
dróg gminnych.  

  7. Ustala się, że: 
– Grunty prywatne osób fizycznych, niezbędne dla poszerzenia pasów drogowych dróg 1KD L1/2, 
4KD L1/2 i 5KD D1/2, zostaną według oświadczenia właściciela nieruchomości przekazane na 
rzecz Gminy nieodpłtnie, 

– w zamian Gmina przekaże w rozliczeniu nieodpłatnie właścicielowi sąsiednich nieruchomości przy-
ległych działkę nr 108/1 dr obręb )taniszów, w zakresie wynikającym z ustaleń planu, 

– koszty niezbędnych podziałów geodezyjnych nie obciążą budżetu gminy. 

  8. Ustala się, że projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę 
i odprowadzenia ścieków należy projektować w pasach linii rozgraniczających ulic, jako sieci pod-
ziemne. Odstępstwa od ustalonej zasady możliwe są wyłącznie w przypadku wykazania konieczności 
wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci, lokalizacji urządzeń, ukształtowania terenu. 
Rrowadzenie sieci oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej poza pasem w liniach rozgrani-
czających ulic wymaga uzgodnienia z właścicielem działki i zarządcą sieci. 

  9. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie następować etapowo, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji przewidzianego ustaleniami planu zainwestowania oraz w miarę przygoto-
wywania kolejnych terenów do zagospodarowania. 

10. W sieć wodociągową, kanalizację ścieków komunalnych i wód deszczowych oraz sieć oświetlenia 
ulic należy wyposażyć co najmniej wszystkie drogi publiczne w zakresie niezbędnym dla zaopatrzenia 
mieszkańców i użytkowników działek wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego. 

11. Ustala się, że drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDW, 12KDW – stanowią własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych. 
Wyposażenie dróg wewnętrznych w: sieć wodociągową, kanalizację ścieków komunalnych i wód 
deszczowych oraz sieć oświetlenia ulic realizowane będzie staraniem i ze środków współwłaścicieli 
gruntów, na których są położone. 
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12. Ustala się, że budowa oraz doprowadzenie do terenów objętych ustaleniami planu: 
– gminnej sieci i obiektów na sieciach wodociągowych, 
– gminnej sieci i obiektów na sieciach kanalizacji ścieków komunalnych,  
– gminnej sieci i obiektów na sieciach kanalizacji ścieków opadowych, 
– gminnej sieci oświetlenia ulicznego, 
finansowana i realizowana będzie ze środków: 
– osób fizycznych, 
– osób prawnych, 
– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
– programów pomocowych Unii Europejskiej, 
na zasadzie inicjatyw lokalnych oraz zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Inwestorem. 

11. Współuczestnictwo w realizacji ww. inwestycji może nastąpić na podstawie przepisów szczególnych, 
poprzez: 
– wniesienie środków finansowych, 
– wniesienie aportów rzeczowych, 
– zaangażowanie siły roboczej lub sprzętu budowlanego. 
Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie rynkowej w oparciu o aktualne ceny rynkowe lub wy-
cenie rzeczoznawcy. 

14. Uzbrojenie terenu objętego projektem planu w sieci oraz urządzenia elektroenergetyczne i związane 
z zaopatrzeniem w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Rrawo energe-
tyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne i gazowni-
cze. 

15. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym emisję obligacji komunalnych, 
udzielenie  pomocy  regionalnej  (zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości),  partnerstwo  publiczno-
-prawne, zaciągniecie kredytu bankowego. 

 
 
 
 
 
 
 

Załągznik nr 3 to ug wałw Ratw Gwinw 
Potgzrzwn nr 0150-XXI/160/08 z tnia 
24 kwietnia 2008 r. (poz. 1734) 

 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów działek nr 2, 5/28, 5/11dr (część), 14dr (część), 15w (część), 11, 14/1, 14/2, 
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 104/2 (część), 108/1dr, 108/2dr i 109dr (część) 

w obrębie )taniszów w Gminie Rodgórzyn, 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu 

 
 
Rrojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/11dr 

(część), 14dr (część), 15w (część), 11, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 104/2 (część), 
108/1dr, 108/2dr i 109dr (część) w obrębie )taniszów w Gminie Rodgórzyn został wyłożony do publicz-
nego wglądu w dniach od 24 października do 15 listopada 2007 r. 
 
W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wy-
łożenia – nie wpłwnęłw uwagi do przedmiotowej dokumentacji. 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGPRZYN 
NR 0150-XXI/164/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zwianw ug wałw nr XIII/109/03 Ratw Gwinw Potgzrzwn z tnia 
28 listopata  2003  r.   w  sprawie   określenia   stawek  opłatw  wiejsgowej 

na terenie Gwinw Potgzrzwn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/109/01 Rady Gminy Rodgórzyn 
z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia 
stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Rodgó-
rzyn zmienia się brzmienie § 1 z: 
„Wprowadzić na terenie miejscowości: Borowice, 
Miłków, Rodgórzyn, Rrzesieka, )osnówka, Ścięgny, 
Zachełmie obowiązek opłaty miejscowej od osób 
przebywających czasowo w celach wypoczynko-
wych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycz-
nych”. 
na: 
„Ustala się pobór opłaty miejscowej od osób fi-
zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkolenio-
wych w miejscowościach: Rrzesieka, Rodgórzyn, 
Ścięgny, )osnówka, )taniszów, Miłków, Głębock, 
Zachełmie, Borowice, uznanych za miejscowości 

posiadające korzystne właściwości klimatyczne, 
walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające 
pobyt osób w tych celach”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 RRZEWODNICZPCZ 
 RrDZ GMINZ 

 LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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 PREZES  Warszawa, dnia 14 maja 2008 r.  
 URZĘDU REGUSACJI ENERGETYKI 

 OWr-4210-18(1)/2008/11118/II/ML 

DECYZJA 

 Na podstawie  art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 111, poz. 984, Nr 151, poz. 1271 i 
Nr 169, poz. 1187, z 2001 r. Nr 110, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, 
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 21 
ust. 2 pkt 2 i pkt 1 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Rrawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1121, z 2007 r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 52, poz. 141, Nr 115, poz. 790 i Nr 110, poz. 905) oraz 
art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2008 r. 

przedsiębiorstwa energetycznego: 

INTERPEP Spzłka z ogranigzoną otpowietzialnośgią, EC Zakrzzw, 
Spzłka kowantwtowa 
z siedzibą w Warszawie 

zwanego dalej „Rrzedsiębiorstwem”, 
które posiada: 

1. numer 0000227886 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 
)ąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru )ądowego, 

2. numer identyfikacji podatkowej (NIR): 9512111218. 

w sprawie zatwiertzenia zwianw tarwfw tla giepła, 

postanawiaw 

zatwierdzić ustaloną przez Rrzedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniej-
szej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 18 
maja 2007 r. nr OWr-4210-15(7)/2007/11118/II/ML. 

 

UZASADNIENIE 

 
 Rrzedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła – decyzją z dnia 20 lipca 2005 r. 
nr WCC/1117/11118/W/OWr/RW, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona moją decyzją 
z dnia 18 maja 2007 r. nr OWr-4210-15(7)/2007/11118/II/ML, na okres do dnia 10 czerwca 2008 r. 
 W dniu 5 maja 2008 r. wpłynął wniosek Rrzedsiębiorstwa o zmianę ww. taryfy dla ciepła w zakresie 
określonych w niej cen, w związku ze zmianą wysokości kosztów zakupu paliwa gazowego, ustalonych 
na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy sprzedawcy. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ostatecznie w dniu 14 maja 2008 r. wpły-
nął skorygowany przez Rrzedsiębiorstwo akt zmiany taryfy dla ciepła. 
 W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Rrzedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44–46 
ustawy – Rrawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego. 
 Ceny za ciepło ustalone w akcie zmiany taryfy przez Rrzedsiębiorstwo zostały skalkulowane na pod-
stawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok ich obowiązywania. 
 Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której stro-
na nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ admini-
stracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprze-
ciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 
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 W niniejszej sprawnie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Rrzedsię-
biorstwu pokrycia przez taryfę uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia 
odbiorców w ciepło. 
 Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. 
 

ROUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do )ądu Okręgowego w Warszawie – )ądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. 10 ust. 2 i 1 ustawy – Rrawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego).  
Otwołanie należw przesłać na atres Ottziału Centralnego Urzętu Regulagji Energetwki w Warszawie, 
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

1. )tosownie do art. 47 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy – Rrawo energetyczne, akt zmia-
ny taryfy zostanie skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 Z upoważnienia Rrezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR 
 ODDZIrŁU CENTRrLNEGO 
 URZĘDU REGULrCJI ENERGETZKI 
 w Warszawie 

 Krystyna GromczyGsoa 
 
 

INTERPEP Spzłka z ogranigzoną otpowietzialnośgią, EC Zakrzzw, Spzłka kowantwtowa 
ul. Wiertnigza 169 
02-952 Warszawa 

 
ZMIANA TARYFY DSA CIEPŁA 

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Rrezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 14 maja 2008 r. nr OWr-4210-18(1)/2008/11118/II/ML 

 
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Rrzedsiębiorstwo INTERRER )półka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
EC Zakrzów, )półka komandytowa, ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, stanowiącej załącznik do de-
cyzji Rrezesa urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2007 r. nr OWr-4210-15(7)2007/11118/II/ML, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 112, poz. 1719, 

wprowatza się następująge zwianw: 

w CZĘŚCI )ZCZEG ŁOWEJ tabela zatytułowana „Rodzaje i wysokość cen” otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Rotzaje oraz wwsokość gen 

Cena 
Grupa ZW1 Lp. Rodzaj ceny Jednostka 

Bez VrT z VrT* 
 1. Cena za zamówioną moc cieplną 

Rada miesięczna 
(zł/MW/rok) 

(zł/MW/miesiąc) 
127 147,08 
10 595,59 

155 119,44 
12 926,62 

 2. Cena ciepła (zł/GJ) 41,72 51,14 
 1. Cena nośnika ciepła (zł/m1) 0,00 0,00 

*) tj. z podatkiem VrT w obowiązującej wysokości 22%”. 
 

REŁNOMOCNIK ZrRZPDU 
INTERRER )R ŁKr Z O.O., EC ZrKRZ W 

)R ŁKr KOMrNDZTOWr 
 

PIOTR MATWIEJÓW 
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INFORMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGUSACJI ENERGETYKI 

w sprawie zwianw kongesji w zakresie wwtwarzania giepła 
tla Spzłtzielni Mieszkaniowej z sietzibą w Bielawie 

 W dniu 15 maja 2008 r. decyzją nr WCC/1050B/1810/W/OWR/2008/MB na 
wniosek )półdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie, Rrezes Urzędu Regulacji 
Energetyki postanowił zmienić decyzję administracyjną dotyczącą koncesji w zakresie 
wytwarzania ciepła. 

 
Uzasatnienie 

Decyzją z dnia 26 sierpnia 2002 r. nr WCC/1050/1810/W/OWR/2002/HC, zmienioną 
decyzją z dnia 11 marca 2001 r. nr WCC/1050r/1810/W/OWR/2001/JJ udzielono 
)półdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie koncesji na wytwarzanie ciepła na 
okres do dnia 1 września 2020 r. 
Rismem z dnia 16 kwietnia 2008 r., znak: TK/W/774/08, )półdzielnia wystąpiła 
z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku ze zmianą zakresu 
prowadzonej działalności, spowodowaną wyłączeniem z eksploatacji jednego kotła 
o mocy zainstalowanej 11,61 MW.  

Ro stwierdzeniu, że wniosek )półdzielni zasługuje na uwzględnienie, na podstawie 
art. 41 ustawy – Rrawo energetyczne, Rrezes Urzędu Regulacji Energetyki postano-
wił zmienić decyzję z dnia 26 sierpnia 2002 r. zgodnie z wnioskiem Koncesjonariu-
sza. 
 

 
 Z upoważnienia Rrezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 ZASTĘPCA DYREKTORA 
 ROŁUDNIOWO-ZrCHODNIEGO 
  ODDZIrŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULrCJI ENERGETZKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Monioa Gawlio 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/140-64-74, 

– 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. )karbka 1, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-100 Wałbrzych, ul. )łowackiego 21a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/140-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Rowstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/140-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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