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UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 
NR XI/48/07 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w  sprawie  zasad  dokonzwania  zaknpn  in   przzu owania  darowiznz 
aparatnrz i sprzętn  edzcznego, z zwania, oddawania w dzierżawę, naue , 
nżztkowanie oraz nżzczenie aktzwów trwałzch przez Sa odzieinz Pn iicznz 

Zespół Opieki zdrowotneu w Boiesławcn 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia R czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R92 z późn. zm.) w związku z art. 42 i R  ust. 2 ustawy z dnia 
 0 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego 
uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1147  – Poz. 24R 

R o z d z i a ł  1 

Przepisz ogóine 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) zakładzie – należy przez to rozumieć Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 
2) dyrektorze Zakładu – należy przez to rozumieć dy-

rektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bolesławcu, 

 ) aktywach trwałych – należy przez to rozumieć nie-
ruchomości oraz mienie ruchome Zakładu, 

4) mieniu ruchomym – należy przez to rozumieć apa-
raturę i sprzęt medyczny, urządzenia techniczne 
i inne przedmioty o przewidywanym okresie użyt-
kowania dłuższym niż jeden rok, 

R) nieruchomościach – należy przez to rozumieć grun-
ty, budynki i budowle oraz lokale będące odrębną 
własnością, 

6) ustawie o ZOZ – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia  0 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 
z późn. zm.), 

7) organie, który utworzył Zakład – należy przez to 
rozumieć Powiat Bolesławiecki, 

8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Za-
rząd Powiatu Bolesławieckiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zasadz dokonzwania zaknpn in  przzu owania 
darowiznz aparatnrz i sprzętn  edzcznego 

§ 2 

1. Aparatura i sprzęt medyczny będące przedmiotem 
zakupu lub darowizny powinny odpowiadać możli-
wie najwyższym standardom technicznym, aktual-
nej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą 
ze względu na ich technologie i zużycie stanowić 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

2. Zakupiona aparatura lub sprzęt medyczny albo 
przyjęta darowizna powinny być niezbędne do wy-
posażenia Zakładu i przyczyniać się do podniesienia 
poziomu świadczonych usług medycznych. 

§   

1. Zakład może dokonać zakupu aparatury lub sprzętu 
medycznego pod warunkiem, że taki zakup jest 
uzasadniony celami statutowymi, a wydatkowanie 
środków finansowych nie grozi utratą płynności fi-
nansowej zakładu. 

2. Rodzaj nabywanej aparatury lub sprzętu medyczne-
go powinien być zgodny z zakresem udzielanych 
przez zakład świadczeń zdrowotnych oraz z możli-
wościami techniczno-organizacyjnymi zakładu 
w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub 
sprzętu medycznego. 

 . Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powyżej 
kwoty 20.000 zł wymaga powiadomienia Zarządu 
Powiatu. 

§ 4 

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego 
może nastąpić pod warunkiem, że: 

1) przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo 
dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki 
zdrowotnejw 

2) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych 
i fizycznychw 

 ) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wią-
zanejw 

4) umowa darowizny zostanie zawarta w formie pi-
semnej między zakładem a darczyńcą. 

§ R 

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego 
może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego 
oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny 
do rozporządzania przedmiotem darowizny. 

R o z d z i a ł    

Zasadz z zwania  ienia rncho ego 

§ 6 

1. Zbyciu podlega tylko mienie ruchome uznane za 
zbędne. 

2. Mienie ruchome zakładu można uznać za zbędne, 
jeżeli spełnia ono następujące warunki: 
1) nie jest i nie będzie wykorzystywane w ciągu 

najbliższych dwunastu miesięcy lub jest wyko-
rzystywane sporadycznie w stosunku do jego 
możliwości technicznych, 

2) w przypadku sprzętu i aparatury medycznej nie 
spełnia wymaganych standardów lub nie posiada 
stosownych świadectw zapewniających bez-
pieczne użytkowanie, a uzyskanie ich nie jest 
możliwe, 

 ) nie jest sprawne techniczne, a jego naprawa nie 
jest możliwa lub jest nieopłacalna, co zostało po-
twierdzone opinią rzeczoznawcy, lub podmiotów 
posiadających uprawnienia serwisowe. 

§ 7 

Dyrektor zakładu przygotowuje wykaz mienia rucho-
mego uznanego za zbędne wraz z uzasadnieniem i po 
uzyskaniu opinii Rady Społecznej przedkłada Zarządo-
wi Powiatu informację w tej sprawie. 

§ 8 

Zbycie mienia ruchomego następuje: 
1) w trybie przetargu nieograniczonego, 
2) w trybie bezprzetargowym wyłącznie na rzecz 

podmiotów i osób świadczących usługi medyczne, 
pod warunkiem, że podmioty i osoby te świadczą 
usługi na rzecz zakładu w wyniku procesu restruk-
turyzacji zakładu oraz w sytuacji, o której mowa 
w § 9. 

§ 9 

1. Dyrektor zakładu może dokonać zbycia mienia ru-
chomego z wolnej ręki, w przypadku nierozstrzy-
gnięcia trzech kolejnych przetargów. 

2. Zbycie mienia ruchomego z wolnej ręki następuje za 
cenę ustaloną w wyniku negocjacji między strona-
mi, przeprowadzonych z zachowaniem należytej 
staranności. 
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§ 10 

Po zatwierdzeniu procedur przetargowych lub zbyciu 
mienia ruchomego z wolnej ręki Dyrektor Zakładu nie-
zwłocznie przekazuje informację na temat wyników 
przetargu lub negocjacji Zarządowi Powiatu. 

R o z d z i a ł  4 

Zasadz oddawania w dzierżawę, naue , nżztkowanie 
i nżzczenia aktzwów trwałzch 

§ 11 

Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie 
aktywów trwałych zakładu nie może powodować 
ograniczenia w dostępności do statutowych rodzajów 
i zakresu świadczeń zdrowotnych oraz pogarszać wa-
runków świadczonych usług medycznych. 

§ 12 

Decyzje o wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu 
w użytkowanie lub użyczeniu aktywów trwałych za-
kładu podejmuje Dyrektor Zakładu. 

§ 1  

Dyrektor zakładu sporządza listę aktywów trwałych 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użyt-
kowanie lub użyczenie i po uzyskaniu opinii Rady Spo-
łecznej przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi 
Powiatu. 

§ 14 

Dyrektor Zakładu zobowiązany jest do zachowania 
należytej staranności przy przygotowaniu procedury 
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użycze-
nie, a także do zapewnienia odpowiednich postano-
wień w umowach celem ochrony interesów właścicie-
la oraz zapewnienia odpowiednich warunków eksplo-
atacji, użytkowania oraz ewentualnego ubezpieczenia. 

§ 1R 

Aktywa trwałe zakładu można wydzierżawić lub wyna-
jąć w następującym trybie: 
1) przetargu nieograniczonego, 
2) bezprzetargowym dla podmiotów i osób świadczą-

cych usługi na rzecz Zakładu z uwzględnieniem po-
stanowień § 20 oraz w sytuacji § 18. 

§ 16 

1. W przypadku, gdy nie dojdzie do wydzierżawienia 
lub wynajęcia aktywów trwałych, ogłasza się kolej-
ny przetarg, a stawka wywoławcza może zostać 
obniżona nie więcej niż o 2R% stawki wywoław-
czej z pierwszego przetargu. 

2. Drugi przetarg organizuje się po upływie dwóch 
tygodni, lecz nie później niż w terminie do sześciu 
miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. 

§ 17 

1. W przypadku niewyłonienia dzierżawcy lub najemcy 
w wyniku drugiego przetargu, ogłasza się kolejny 
przetarg nieograniczony, a stawka wywoławcza 
może zostać ograniczona do R0% w stosunku do 
stawki wywoławczej z pierwszego przetargu. 

2. Trzeci przetarg organizuje się po upływie dwóch 
tygodni, lecz nie później niż w terminie do sześciu 
miesięcy od dnia zamknięcia drugiego przetargu. 

§ 18 

W przypadku nierozstrzygnięcia trzech kolejnych prze-
targów Dyrektor Zakładu może dokonać wydzierża-
wienia lub wynajęcia aktywów trwałych ruchomego 
z wolnej ręki, za stawkę ustaloną w wyniku negocjacji 
między stronami, przeprowadzonych z zachowaniem 
należytej staranności. 

§ 19 

1. Wynik procedur przetargowych powinien zostać 
każdorazowo zatwierdzony przez Dyrektora Zakła-
du. 

2. Po zatwierdzeniu procedur przetargowych dyrektor 
zakładu niezwłocznie przekazuje informacje na te-
mat wyników przetargu Zarządowi Powiatu. 

§ 20 

1. Aktywa trwałe mogą być oddane w najem lub 
dzierżawę w trybie bezprzetargowym, jeżeli zostały 
wydzielone w wyniku restrukturyzacji zakładu i od-
dawane są na rzecz podmiotów i osób świadczą-
cych usługi medyczne na rzecz Zakładu w wyniku 
procesu jego restrukturyzacji. 

2. Aktywa trwałe mogą być oddane w najem lub 
dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz 
podmiotów i osób świadczących inne usługi niż 
wymienione w ust. 1, które są niezbędne dla pra-
widłowego funkcjonowania Zakładu. 

 . Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku 
oddania aktywów trwałych w użytkowanie. 

§ 21 

1. Użyczenie aktywów trwałych Zakładu może nastą-
pić jedynie na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go, której celem jest wspieranie opieki zdrowotnej. 

2. W przypadku organizacji pożytku publicznego Dy-
rektor Zakładu dokonuje wyboru podmiotu do za-
warcia umowy o użyczenie w drodze konkursu 
ofert. 

 . W przypadku gdy w konkursie zostanie złożona 
jedna oferta zawarcie umowy następuje po prze-
prowadzeniu negocjacji. 

R o z d z i a ł  R 

Przepisz końcowe 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Bolesławieckiego. 

§ 2  

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

 KAROL STASIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 
NR XVII/104/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie nstaienia górnzch stawek opłat za nsłngi od ierania odpadów 
ko nnainzch od właścicieii nierncho ości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R w związku z art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, 
poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1  września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 200R r. Nr 2 6, poz. 
2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Duszniki 
Zdrój za następujące usługi: 
1. odbierania i umieszczenia na składowisku odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości – 52 zł za m . 
2. składowania i unieszkodliwiania na składowisku 

odpadów komunalnych – 35 zł za m . 

§ 2 

Do cen wskazanych w § 1 dodaje się podatek od to-
warów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2004 r. Nr R4, poz. R R ze zmianami). 

§   

Traci moc uchwała nr XLIV/209/2001 Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwa-

nia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świad-
czone przez gminną jednostkę organizacyjną oraz pod-
mioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tego 
typu działalności. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
w Dusznikach Zdroju. 

§ R 

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

 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW MIZJSKIZJ 

 PIOTR ZILBERT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 
NR XVII/105/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie z ieniauąca nchwałz w sprawie szczegółowzch zasad gospoda-
rowania nierncho ościa i stanowiącz i własność G inz Dnszniki Zdróu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt   ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, 
poz. 260 ) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R0  – Poz. 247 i 248 

§ 1 

W uchwale nr VI/  /07 Rady Miejskiej w Dusznikach 
Zdroju z dnia 2  lutego 2007 r. w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Duszniki Zdrój §   otrzymuje brzmienie: 
Uchwała obowiązuje do dnia  1 grudnia 2008 r.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 
 
 
 

§   

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

§ 4 

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

 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW MIZJSKIZJ 

 PIOTR ZILBERT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XIV/76/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie nstaienia wzorów for niarzz infor acui oraz dekiaracui dia ceiów 
podatkn roinego, podatkn ieśnego i podatkn od nierncho ości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
1R listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 1 6, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia  0 października 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala: 

 
§ 1 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), 
stanowiący załącznik nr   do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§   

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1), stanowiący załącznik nr R do 
uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 6 do 
uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ R 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej 
nr II/8/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla 
celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 
nieruchomości. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2008 r. 
 

 PRZZWODNIPZZPA 
 RADW MIZJSKIZJ 

 RENATA IDZIK 
 

------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Zuropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/ZWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WZ L  68 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WZ z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WZ L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Zuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Zuropejskiej – wydanie specjalne. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R1  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R2  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R   – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R4  – Poz. 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11RR  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R6  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R7  – Poz. 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R8  – Poz. 248 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  11R9  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1160  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1161  – Poz. 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1162  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  116   – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1164  – Poz. 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  116R  – Poz. 248 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1166  – Poz. 248 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1167  – Poz. 249 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XIV/77/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie z ianz nchwałz nr VIII/52/07 Radz Mieuskieu w Szczztneu z dnia 
31  aua 2007 r. w sprawie po orn podatkn od nierncho ości, roinego 
i ieśnego  w drodze  inkasa  oraz okreśienia inkasentów,  ter inów płatności 

dia inkasentów i wznagrodzenia za inkaso 

 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. 1R91 
ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (tekst jednolity Dz. U. z 200R r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku 
z art. 6b ustawy z dnia 1R listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r. Nr 1 6, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
 0 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1682 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. § 2 uchwały nr VIII/R2/07 Rady Miejskiej 
w Szczytnej z dnia  1 maja 2007 r. w sprawie po-
boru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, termi-
nów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso otrzymuje brzemienie: 
 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 
1R% od sumy zainkasowanych i terminowo prze-
kazanych do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej 
podatków pobranych w sołectwach:l 
– Phocieszów (dla wsi Phocieszów i Studzienno), 
– Dolina (dla wsi Dolina), 
– Łężyce (dla wsi Łężyce), 
– Niwa (dla wsi Niwa), 
– Słoszów (dla wsi Słoszów), 
– Wolany (dla wsi Wolany), 
– Złotno (dla wsi Złotno)l. 

§ 2 

Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian. 

§   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ 4 

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

 RENATA IDZIK 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Zuropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/ZWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WZ L  68 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WZ z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WZ L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Zuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Zuropejskiej – wydanie specjalne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1168  – Poz. 2R0 i 2R1 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XIV/83/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w  sprawie  nstaienia  górnzch  stawek  za  nsłngi  w  zakresie  od ierania 
odpadów   ko nnainzch   oraz   opróżniania   z iorników    ezodpłzwowzch 

i  transportn  nieczzstości  ciekłzch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1  września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 200R r. 
Dz. U. Nr 2 6, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczytna 
w następujących wysokościach: 
a) za odbiór odpadów komunalnych 

– 65,00 zł/ 3 + VAT, 
b) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-

port nieczystości ciekłych 
– 37,18 zł/ 3 + VAT. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/24/06 Rady Miejskiej 
w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych. 

§   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej. 

§ R 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZZWODNIPZZPA 
 RADW MIZJSKIZJ 

 RENATA IDZIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 
NR XXII/147/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

z ieniauąca nchwałę w sprawie nadania Statntn Urzędowi Miasta 
Świeradów Zdróu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1R91 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 2, 
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  0 czerwca 200R r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, 
co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1169  – Poz. 2R1 i 2R2 

§ 1 

W uchwale nr VIII/R7/2006 Rady Miasta Świeradów 
Zdrój z dnia  0 sierpnia 2006 r. dotychczasowy § 4 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 § 4 
Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie 
o finansach publicznych i rozlicza się z budżetem Gmi-
ny w następujących działach i rozdziałach: 
  1) dz. 010 rozdz. 010 0 
  2) dz. 600 rozdz. 60014, 6001R 
   ) dz. 6 0 rozdz. 6 00 , 6 009R 
  4) dz. 700 rozdz. 70001, 7000R 
  R) dz. 710 rozdz. 71004, 710 R 
  6) dz. 7R0 rozdz. 7R011, 7R022, 7R02 , 7R07R, 

7R099 
  7) dz. 7R1 rozdz. 7R101 
  8) dz. 7R2 rozdz. 7RR12 
  9) dz. 7R4 rozdz. 7R404, 7R412, 7R414, 7R41R, 

7R49R 
10) dz. 7R6 rozdz. 7R601, 7R61R, 7R616, 7R618, 

7R621, 7R647 
11) dz. 7R7 rozdz. 7R702 

12) dz. 7R8 rozdz. 7R801, 7R807, 7R818, 7R8 1 
1 ) dz. 801 rozdz. 8011 , 80146 
14) dz. 8R1 rozdz. 8R1R , 8R1R4, 8R19R 
1R) dz. 8R4 rozdz. 8R41R 
16) dz. 900 rozdz. 90001, 9000 , 90004, 9001R, 

9009R 
17) dz. 921 rozdz. 9210R, 9216 
18) dz. 926 rozdz. 9260Rl. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§   

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

 PRZZWODNIPZZPW RADW 

 WIOLETTA URBAŃCZYK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 
NR XXII/148/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

z ieniauąca nchwałę w sprawie okreśienia wzsokości stawek podatkn 
od środków transportowzch 

 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1  grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1R91 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 
2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M. P. z 2007 r. Nr 47, poz. RR7) Rada Miasta 
Świeradów Zdrój uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr XIX/124/2007 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia  1 października 2007 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

a) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Lp. 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub równoważnym 

Inny system 
zawieszenia 

a. 12 ton 18 ton 402,00 422,00 
b. 18 ton 2R ton 4R ,00 47 ,00 
c. 2R ton  R0 ,00 R62,00 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1170  – Poz. 2R2 i 2R  

2. § 1 pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

b) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Lp. 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub równoważnym 

Inny system 
zawieszenia 

a. 12 ton 28 ton RR ,00 R7 ,00 
b. 28 ton    ton 740,00 8R0,00 
c.    ton  8 ton 1.12R,00 1.292,00 
d.  8 ton  1.480,00 1.700,00 

 . § 1 pkt 6 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

c) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Lp. 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub równoważnym 

Inny system 
zawieszenia 

a. 12 ton  8 ton 820,00 94 ,00 
b.  8 ton  1.116,00 1.281,00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój. 

§   

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

 PRZZWODNIPZZPW RADW 

 WIOLETTA URBAŃCZYK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XVII/98/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w  sprawie   przekształcenia   Przzchodni   Reuonoweu   w  Prochowicach 
poprzez rozszerzenie zakresn świadczeń zdrowotnzch ndzieianzch przez ten 

Sa odzieinz Pn iicznz Zakład Opieki Zdrowotneu 

 Na podstawie art.  6 ustawy z dnia  0 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miasta 
i Gminy Prochowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach rozszerza za-
kres udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadcze-
nia ginekologiczne i położnicze poprzez utworzenie 
Poradni Ginekologiczno-Położniczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prochowice. 

§   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZZWODNIPZZPA 
 RADW MIASTA I GMINW 

 ALICJA SIELICKA 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1171  – Poz. 2R4 i 2RR 
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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XII/88/07 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie nstaienia górnzch stawek opłat ponoszonzch przez właścicieii 
nierncho ości za od ieranie odpadów ko nnainzch, opróżnianie z iorników 
 ezodpłzwowzch   i   transportn   nieczzstości   ciekłzch   z   nierncho ości 

na terenie g inz Boiesławiec 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i  , art. 18 ust. 2 pkt 1R, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 1  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 200R r. Nr 2 6, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w kwocie 
brutto 6R zł/m . 

§ 2 

Ustala się górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
w kwocie brutto R2 zł/m . 

§   

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, kwotę wymienioną 
w § 1 zmniejsza się o R%. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Bolesławiec. 

§ R 

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

 JAN DURDA 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XV/203/07 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie  nchwaienia   ieuscowego  piann zagospodarowania przestrzen-
nego połndniowo-wschodnieu części o rę n Ko ierzzce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1R91 
ze zmianami), art.   i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 200  r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., poz. 
717 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce 
nr XXXVII/488/0R z dnia 27 stycznia 200R r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-
wschodniej części obrębu Kobierzyce oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
 Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kobierzycel uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą 
nr XL/R06/0R z dnia 24 marca 200R r. Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego południowo-wschodniej części ob-
rębu Kobierzyce, zwaną dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 . Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – załącznik 
nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – załącznik 
nr  . 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyj-
nym wsi Kobierzyce, położony między drogą krajo-
wą nr 8 Wrocła–-Kudowa oraz drogą nr 1962D. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na ry-
sunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§   

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
określającymi przeznaczenie terenów. 

 ) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Granice stref ochronnych oraz ograniczeń zabu-

dowy i zagospodarowania terenów. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają 

znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązują-
cych ustaleń planu. 

 . Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej 
uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 
ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisach odrę nzch – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

 . Przeznaczenin podstawowz  in  fnnkcui podsta-
woweu – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lub funkcję, która przeważa na danym tere-
nie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczenin dopnszczainz  in  fnnkcui dopnsz-
czaineu – należy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia lub funkcję inną niż podstawowa,  która sta- 

nowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcję podsta-
wową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie 
wykluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposób określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

  R. O owiąznuączch iiniach rozgraniczauączch – należy 
przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o róż-
nym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania o ściśle określonych granicachw  

  6. Orientaczunzch iiniach rozgraniczauączch – należy 
przez to rozumieć linie wskazujące przebieg drogi 
wewnętrznej, której szczegółowa lokalizacja może 
być odmienna od wskazanej na rysunku planu 
z zachowaniem podstawowych parametrów okre-
ślonych w ustaleniach planuw droga wewnętrzna 
może zostać wydzielona geodezyjnie lub ustalona 
na zasadzie służebności przejazdu. 

  7. Nieprzekraczainzch iiniach za ndowz – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne 
zbliżenie ściany frontowej budynku do wskazanej 
linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej 
nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, 
rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, 
schody i okapy. 

  8. Prodnkcui – należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwarza-
nia, składowania i magazynowania (w tym handlu 
hurtowego), przetwórstwa surowców i materia-
łów, realizowanymi w sposób niezagrażający śro-
dowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu i życiu lu-
dzi, niepowodującymi negatywnego oddziaływania 
(ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa). 

  9. Usłngach – należy przez to rozumieć funkcje tere-
nów i obiektów: handlu, gastronomii i rzemiosła, 
kultury i rozrywki, hoteli i moteli, instytucji finan-
sowych, ubezpieczeniowych, społecznych, gospo-
darczych i politycznych, jednostek projektowych, 
środków masowej komunikacji i łączności oraz in-
nych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
średnio lub pośrednio, a mają charakter usługi, ob-
sługi ośrodków dyspozycji pod warunkiem niepo-
wodowania negatywnego oddziaływania (ponad-
normatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środo-
wiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funk-
cjami). 

10. Infrastrnktnrze techniczneu – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń 
liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 
i ciepło, telekomunikacji. 

11. Zagospodarowanin tz czasowz  – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podsta-
wowej lub dopuszczalnej, określonej w planie. 

12. Urządzeniach towarzzszączch – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną 
rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym. 
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1 . Powierzchnia  ioiogicznie czznna – należy przez 
to rozumieć powierzchnię przepuszczalną dla wo-
dy i powietrza, umożliwiającą wegetację roślin. 

14. Powierzchni za ndowz – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami. 

R o z d z i a ł  II 

Ustaienia ogóine 

§ R 

Zasadz ochronz dziedzictwa knitnrowego i za ztków 
oraz dó r knitnrz współczesneu 

1. Ustala się konserwatorską ochronę stanowiska 
archeologicznego (oznaczonego na rysunku planu) 
nr 1 /  /8 -27 AZP – osada późnośredniowieczna. 

2. Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. sta-
nowiska obowiązują następujące wymogi konser-
watorskie: 
1) Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowni-

czych badań archeologicznych i wykopalisko-
wych, koszty prac archeologicznych ponosi in-
westor. 

2) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych, należy uzyskać po-
zwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych na terenie zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich. Ratownicze ba-
dania archeologiczne wykonywane metodą wy-
kopaliskową należy wykonać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi. 

 ) Bez spełnienia ww. warunku dopuszcza się je-
dynie prowadzenie prac porządkowych, niewni-
kających w głąb gruntu oraz prac rolniczych. 

 . Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza rejonem występowania stanowiska archeolo-
gicznego ustala się następujące wymogi konserwa-
torskie w zakresie ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wy-
przedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 6 

Zasadz ochronz środowiska, przzrodz i krauo razn 
knitnrowego 

1. Działalność usługowa lub produkcyjna nie może po-
wodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, pro-
mieniowania elektromagnetycznego itp. poza grani-
cami terenu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. 

2. Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania nie-
czyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 
podziemnych i do gruntów. 

 . Masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszcza-
ne, w związku z realizacją inwestycji, na tereny prze-
znaczone pod rekultywację i poprawę wartości użyt-
kowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowo-
duje przekroczeń wymaganych standardów jakości 
gleby i ziemi. 

§ 7 

Zasadz  odernizacui, roz ndowz i  ndowz szste ów 
ko nnikacui i infrastrnktnrz techniczneu 

1. Ko nnikacua: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-

nych dróg lub rozbudowy dróg istniejących 
w zakresie realizacji poszczególnych odcinków 
dróg oraz ich parametrów. 

2) Realizacja nowych oraz przebudowa istniejących 
włączeń komunikacyjnych z terenów przezna-
czonych pod zabudowę wymaga uzgodnienia 
z zarządcą drogi. 

 ) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej. 

4) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni, nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

R) Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż 1 stano-
wisko na 2R m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej lub 1R stanowisk na 100 zatrudnio-
nych na terenach zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej. 

6) W zależności od charakteru działalności na tere-
nach w projekcie zagospodarowania terenu na-
leży przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla 
pojazdów ciężarowych oraz niezbędne place 
manewrowe. 

7) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy. 

2. Infrastrnktnra techniczna – zasadz ogóine: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i wewnętrznych po uzgodnieniu 
z zarządcą drogi lub właścicielem terenu oraz na 
warunkach określonych w przepisach odręb-
nych. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

 ) Dopuszcza się prowadzenie odcinków podziemnej 
lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez 
tereny o innych funkcjach podstawowych, na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielem lub zarząd-
cą terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągo-

wymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodocią-
gowej wsi Kobierzyce, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarząd-
cą sieci. 

2) Sieć wodociągową należy prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
warunków dostępności do wody dla celów prze-
ciwpożarowych. 

 ) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy wo-
dociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci 
wodociągowej. 

4) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-
stora o głębokości przekraczającej  0 m i pobo-
rze wody w ilości powyżej 10 m /dobę. 

4. Kanaiizacua sanitarna: 
1) Odprowadzenie ścieków bytowych grawitacyj-

no-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej do 
kanalizacji sanitarnej we wsi Kobierzyce, na wa-
runkach określonych przez zarządcę sieci. 

2) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku proce-
sów technologicznych należy oczyścić we wła-
snych urządzeniach oczyszczających zlokalizowa-
nych na terenie inwestora. 

 ) Przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

4) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy ka-
nalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci 
kanalizacyjnej. 

R) Nie dopuszcza się budowy szczelnych, bezod-
pływowych zbiorników na nieczystości płynne 
oraz lokalnych oczyszczalni ścieków. 

5. Kanaiizacua deszczowa: 
1) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych do istniejących rowów (za zgodą 
ich zarządcy), powierzchniowo, do gruntu oraz 
systemem kolektorów deszczowych. 

2) Główne kolektory kanalizacji deszczowej należy 
lokalizować równolegle do istniejącego układu 
komunikacyjnego w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 ) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

6. Eiektroenergetzka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią 

niskiego napięcia. 
2) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów. 

 ) Dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych średniego napięcia w przy-
padku kolizji z projektowaną lub istniejącą zabu-
dową, kosztem i staraniem zainteresowanego, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

  7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Znergetycznym, po spełnieniu wa-
runków technicznych i ekonomicznych przyłą-
czenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 ) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali-
zacja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Teieko nnikacua: 
Kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Gospodarka odpada i: 
1) Odpady komunalne – należy wywozić na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów ko-
munalnych. 

2) Odpady inne niż komunalne – należy zagospo-
darować zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz wymaganiami przepisów od-
rębnychw odbiór, transport oraz zagospodaro-
wanie lub utylizację tych odpadów należy po-
wierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiada-
jącej wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

11. Meiioracue: 
1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz dokonać naprawy układu drenażo-
wego pod nadzorem inspektora z uprawnienia-
mi w zakresie melioracji. 

2) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej odbudowy. 

 ) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z admini-
stratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowów melio-
racyjnych, poszerzanie istniejących oraz zmianę 
ich przebiegu. 

§ 8 

Tz czasowe sposo z zagospodarowania, nrządzania 
i nżztkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spo-
sobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania 
terenów. 

R o z d z i a ł  III 

Ustaienia szczegółowe 

§ 9 

P/U – teren prodnkczuno-nsłngowz, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
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1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Produkcja. 
2) Usługi. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Bazy obsługi transportu i logistyki. 
2) Handel detaliczny i hurtowy. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
4) Drogi wewnętrzne, parkingi, nośniki reklamowe. 

 . Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

4. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgod-

nie z oznaczeniami na rysunku planu 
w odległościach: 
a) 20 m od linii rozgraniczającej terenu P/U od 

strony drogi krajowej nr 8 (KDG1/2). 
b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi powiato-

wej nr 1962D (KDL 1/2). 
c) 8 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 

KDD 1/2. 
d) 6 m od linii rozgraniczających wewnętrznych 

dróg dojazdowych KDW wytyczonych zgod-
nie z warunkami określonymi w planie – 
w przypadku rezygnacji z wytyczenia we-
wnętrznych dróg dojazdowych KDW nieprze-
kraczalne linie zabudowy od tych dróg nie 
obowiązują. 

2) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), 
bram wjazdowych itp.. 

 ) Dopuszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów. 

4) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczać 14 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyższego elementu kon-
strukcyjnego dachu. 

R) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% powierzchni terenu. 

6) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 
1R% powierzchni działki lub terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję. 

7) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogro-
dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

8) W zagospodarowaniu należy przewidzieć nasa-
dzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wydzielo-
nych terenów inwestycyjnych. 

9) Dopuszcza się włączenie wewnętrznych dróg 
dojazdowych KDW do terenów produkcyjno-
usługowych w przypadku rezygnacji z ich wyty-
czenia. 

5. Szczegółowe zasadz i warnnki scaiania i podziałn 
nierncho ości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne działki 

przeznaczone na cele produkcyjne lub usługowe 
z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzie-
lanych działek wynoszącej 4000 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie więcej 
niż o 10% wartości wskazanych w planie. 

 ) Do działek wydzielanych w głębi terenu, niepo-
siadających bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych, należy zapewnić dojazd we-
wnętrzną drogą dojazdową KDW o szerokości 
min. 10–12 m w liniach podziału geodezyjnego, 
wyposażoną w plac do zawracania. 

4) Wewnętrzne drogi dojazdowe KDW winny speł-
niać warunki określone w obowiązujących prze-
pisach odrębnych, w szczególności w przepi-
sach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 10 

KDD 1/2 – pn iiczna niica douazdowa. 
1. Przeznaczenie podstawowe: Drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: 

1) Zieleń urządzona. 
2) Obiekty usługowe, nośniki reklamowe – lokali-

zowane za zgodą zarządcy drogi. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Lokalizacja obiektów usługowych (kioski, pawi-

lony itp.) wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 
2) Lokalizacji nośników reklamowych wyłącznie za 

zgodą zarządcy drogi. 
4. Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

R. Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
 ) W obiektach usługowych lokalizowanych w gra-

nicach terenu za zgodą zarządcy drogi dopusz-
cza się: 
a) Stosowanie dowolnych form dachów. 
b) Wysokość obiektów nie może przekroczyć 

6 m licząc od poziomu terenu. 

§ 11 

KDg – droga gospodarcza transportn roinego. 
1. Przeznaczenie podstawowe: Drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: Sieci i urządzenia in-

frastruktury technicznej. 
 . Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

§ 12 

R – terenz roine. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym również siedlisk rolników i in-
nych obiektów związanych z produkcją rolną. 

2. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg 
gospodarczych transportu rolnego w odległości 
mniejszej niż R m od osi drogi.  

 . Ustala się zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych 
masztów i wież antenowych oraz nośników rekla-
mowych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  1176  – Poz. 2RR 

4. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych i pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-
zanych z nimi urządzeń. 

R. Dopuszcza się lokalizację nowych rowów meliora-
cyjnych. 

§ 1  

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej, obszary wymagające przekształceń 
lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 2  marca 200  r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady. 
 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  IV 

Ustaienia końcowe 

§ 14 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art.  6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – w wysokości  0%. 

§ 1R 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  0 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW GMINW 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/203/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 2 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/203/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 255) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie rozpatrzenia nwag wniesionzch do prouektn  ieuscowego piann 

zagospodarowania przestrzennego połndniowo-wschodnieu części o rę n Ko ierzzce 
podczas wzłożenia do pn iicznego wgiądn 

 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/203/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 255) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie reaiizacui, zapisanzch w  ieuscowz  piann zagospodarowania 
przestrzennego połndniowo-wschodnieu części o rę n Ko ierzzce, 
inwestzcui z zakresn infrastrnktnrz techniczneu, które naieżą do zadań 
własnzch g inz oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa i 

o finansach pn iicznzch 
 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gminnej. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej. 
 ) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
R) Zmisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§   

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
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256 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XV/204/07 

z dnia 29 grudnia 2007 r. 

w sprawie nchwaienia   ieuscowego  piann zagospodarowania przestrzen-
nego środkowo-północneu części o rę n Wierz ice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1R91 
ze zmianami), art.   i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 200  r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., 
poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce 
nr XXXVII/489/0R z dnia 27 stycznia 200R r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środko-
wo-północnej części obrębu Wierzbice, po stwierdzeniu zgodności ze  Zmia-
ną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kobierzycel uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą 
nr XL/R06/0R z dnia 24 marca 200R r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego środkowo-północnej części obrębu 
Wierzbice, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 . Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – załącznik 
nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – załącznik 
nr  . 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyj-
nym wsi Wierzbice między drogą wojewódzką 
nr  46 i ciekiem wodnym Sa-7. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na ry-
sunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§   

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi 
przeznaczenie terenów. 

 ) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Strefa zakazu włączeń komunikacyjnych. 
R) Granica strefy ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają 
znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązują-
cych ustaleń planu. 

 . Zmiana nazw własnych oraz numerów działek ozna-
czonych w niniejszej uchwale kursywą nie powodu-
je dezaktualizacji ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisach odrę nzch – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

 . Przeznaczenin podstawowz  in  fnnkcui podsta-
woweu – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lub funkcję, która przeważa na danym tere-
nie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczenin dopnszczainz  in  fnnkcui dopnsz-
czaineu – należy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia lub funkcję inną niż podstawowa, która sta-
nowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcję podsta-
wową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wy-
kluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposób określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

R. Liniach rozgraniczauączch – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

6. Nieprzekraczainzch iiniach za ndowz – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne 
zbliżenie ściany frontowej budynku do wskazanej 
linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie 
podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy 
i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody 
i okapy. 
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  7. Prodnkcui – należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwarza-
nia, składowania i magazynowania (w tym handlu 
hurtowego), przetwórstwa surowców i materia-
łów, realizowanymi w sposób niezagrażający śro-
dowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu i życiu lu-
dzi, niepowodującymi negatywnego oddziaływania 
(ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa). 

  8. Usłngach – należy przez to rozumieć funkcje tere-
nów i obiektów: handlu, gastronomii i rzemiosła, 
kultury i rozrywki, hoteli i moteli, instytucji finan-
sowych, ubezpieczeniowych, społecznych, gospo-
darczych i politycznych, jednostek projektowych, 
środków masowej komunikacji i łączności oraz in-
nych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
średnio lub pośrednio, a mają charakter usługi, ob-
sługi ośrodków dyspozycji pod warunkiem niepo-
wodowania negatywnego oddziaływania (ponad-
normatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środo-
wiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funk-
cjami). 

  9. Infrastrnktnrze techniczneu – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń 
liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 
i ciepło, telekomunikacji. 

10. Zagospodarowanin tz czasowz  – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podsta-
wowej lub dopuszczalnej, określonej w planie. 

11. Urządzeniach towarzzszączch – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną 
rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym. 

12. Powierzchnia  ioiogicznie czznna – należy przez 
to rozumieć powierzchnię przepuszczalną dla wo-
dy i powietrza, umożliwiającą wegetację roślin. 

1 . Powierzchni za ndowz – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami. 

R o z d z i a ł  II 

Ustaienia ogóine 

§ R 

Zasadz ochronz dziedzictwa knitnrowego i za ztków 
oraz dó r knitnrz współczesneu 

1. Ustala się konserwatorską ochronę stanowisk ar-
cheologicznych (oznaczonych na rysunku planu): 
a) nr 8/92/8 -27 AZP – osada neolityczna, ślady 

osadnictwa kultury łużyckiej, osada pradziejowa. 
b) nr 47/1 4/8 -27 AZP – osada neolityczna, osa-

da średniowieczna, osada pradziejowa. 
2. Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. sta-

nowiska obowiązują następujące wymogi konser-
watorskie: 

a) Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowni-
czych badań archeologicznych i wykopalisko-
wych, koszty prac archeologicznych ponosi in-
westor. 

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych, należy uzyskać po-
zwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych na terenie zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich. Ratownicze ba-
dania archeologiczne wykonywane metodą wy-
kopaliskową należy wykonać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi. 

c) Bez spełnienia ww. warunku dopuszcza się je-
dynie prowadzenie prac porządkowych, niewni-
kających w głąb gruntu oraz prac rolniczych. 

 . Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza rejonem występowania stanowiska archeolo-
gicznego ustala się następujące wymogi konserwa-
torskie w zakresie ochrony archeologicznej: 
a) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wy-
przedzeniem. 

b) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 6 

Zasadz ochronz środowiska, przzrodz i krauo razn 
knitnrowego 

1. Działalność usługowa lub produkcyjna nie może 
powodować ponadnormatywnych obciążeń środo-
wiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanie-
czyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego itp. poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

2. Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania nie-
czyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 
podziemnych i do gruntów. 

 . Masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszcza-
ne w związku z realizacją inwestycji, na tereny prze-
znaczone pod rekultywację i poprawę wartości użyt-
kowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowo-
duje przekroczeń wymaganych standardów jakości 
gleby i ziemi. 

§ 7 

Zasadz  odernizacui, roz ndowz i  ndowz szste ów 
ko nnikacui i infrastrnktnrz techniczneu 

1. Ko nnikacua: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-

nych dróg lub rozbudowy dróg istniejących 
w zakresie realizacji poszczególnych odcinków 
dróg oraz ich parametrów. 
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2) Realizacja nowych oraz przebudowa istniejących 
włączeń komunikacyjnych z terenów przezna-
czonych pod zabudowę wymaga uzgodnienia 
z zarządcą drogi. 

 ) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych, 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej – ustala się 
zakaz wykonywania bezpośrednich włączeń ko-
munikacyjnych do drogi 2 KDG 1/2 z terenów 
1.2P/U i 1. P/U. 

4) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

R) Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż 1 stano-
wisko na 2R m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej lub 1R stanowisk na 100 zatrudnio-
nych na terenach zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej. 

6) W zależności od charakteru działalności na tere-
nach w projekcie zagospodarowania terenu na-
leży przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla 
pojazdów ciężarowych oraz niezbędne place 
manewrowe. 

7) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy. 

2. Infrastrnktnra techniczna – zasadz ogóine: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych oraz dróg wewnętrznych wyłącznie po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi lub właścicielem 
terenu oraz na warunkach określonych w przepi-
sach odrębnych – z zastrzeżeniem warunków 
określonych w § 12 dla projektowanego obej-
ścia drogi wojewódzkiej nr  46 2 KDG 1/2. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom  na  terenach  własnych  inwesto-
rów. 

 ) Dopuszcza się prowadzenie odcinków podziemnej 
lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez 
tereny o innych funkcjach podstawowych, na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielem lub zarząd-
cą terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 . Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągo-

wymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodocią-
gowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) Sieć wodociągową należy prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
warunków dostępności do wody dla celów prze-
ciwpożarowych. 

 ) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy wo-
dociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci 
wodociągowej. 

4) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-
stora o głębokości przekraczającej  0 m i pobo-
rze wody w ilości powyżej 10 m /dobę. 

4. Kanaiizacua sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 

grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

2) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się budowę:  
a) Szczelnych zbiorników na nieczystości płynne 

– obowiązuje systematyczny i obowiązkowy 
wywóz nieczystości płynnych do punktu 
zlewnego na oczyszczalni przez zakład będą-
cy gminną jednostką organizacyjną lub przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. 

b) Indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków sanitarnych pod warunkiem uzyskania 
zgody stosownych organów. 

 ) Po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, 
nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki 
na nieczystości płynne obowiązuje niezwłoczne 
włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
budynku do sieci kanalizacyjnej. 

4) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku proce-
sów technologicznych należy oczyścić we wła-
snych urządzeniach oczyszczających zlokalizowa-
nych na terenie inwestora. 

R) Przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

6) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy ka-
nalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci 
kanalizacyjnej. 

R. Kanaiizacua deszczowa: 
1) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych do istniejących rowów (za zgodą 
ich zarządcy), powierzchniowo, do gruntu oraz 
systemem kolektorów deszczowych. 

2) Główne kolektory kanalizacji deszczowej należy 
lokalizować równolegle do istniejącego układu 
komunikacyjnego w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 ) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

6. Eiektroenergetzka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią 

średniego lub niskiego napięcia. 
2) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów oraz na terenach publicz-
nych (np. na terenach zieleni urządzonej). 

 ) Dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych średniego napięcia w przy-
padku kolizji z projektowaną lub istniejącą zabu-
dową, kosztem i staraniem zainteresowanego, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 
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  7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Znergetycznym, po spełnieniu wa-
runków technicznych i ekonomicznych przyłą-
czenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 ) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali-
zacja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Teieko nnikacua: 
Kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Gospodarka odpada i: 
1) Odpady komunalne – należy wywozić na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów ko-
munalnych. 

2) Odpady inne niż komunalne – należy zagospo-
darować zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz wymaganiami przepisów od-
rębnychw odbiór, transport oraz zagospodaro-
wanie lub utylizację tych odpadów należy po-
wierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiada-
jącej wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

11. Meiioracue: 
1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-

narskiej należy natychmiast powiadomić Dolno-
śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod 
nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie 
melioracji. 

2) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczna zawierającą 
sposób jej odbudowy. 

 ) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z admini-
stratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowów melio-
racyjnych, poszerzanie istniejących oraz zmianę 
ich przebiegu. 

§ 8 

Tz czasowe sposo z zagospodarowania, nrządzania 
i nżztkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spo-
sobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania 
terenów. 

R o z d z i a ł  III 

Ustaienia szczegółowe 

§ 9 

1.1 - 1.3 P/U – terenz prodnkczuno-nsłngowe, z nrzą-
dzenia i towarzzszącz i. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Produkcja. 
2) Usługi. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Bazy obsługi transportu i logistyki. 
2) Handel detaliczny i hurtowy. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

w tym maszty telekomunikacyjne i wieże ante-
nowe. 

4) Drogi wewnętrzne, parkingi, nośniki reklamowe. 
 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go: 
1) Dopuszcza się stosowanie dowolnych form da-

chów. 
2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 

przekraczać 14 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyższego elementu kon-
strukcyjnego dachu. 

 ) Wysokość obiektów inżynierskich (masztów, 
kominów itp.) nie może przekraczać R0 m. 

4. Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

R. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgod-

nie z oznaczeniami na rysunku planu w odległo-
ściach: 
a) 20 m od linii rozgraniczającej istniejącego od-

cinka drogi wojewódzkiej nr  64 (KDG 1/2 - 
KDZ 1/2). 

b) 20 m od linii rozgraniczającej projektowanego 
odcinka obejścia drogi wojewódzkiej nr  64 2 
KDG 1/2. 

c) 10 m od linii rozgraniczających publicznych 
dróg dojazdowych 3.1 – 3.3 KDD 1/2, drogi 
wewnętrznej KDW oraz dróg gospodarczych 
transportu rolnego KDg. 

d) 10 m od linii rozgraniczających dróg we-
wnętrznych wytyczonych zgodnie z warun-
kami określonymi w planie – w przypadku re-
zygnacji z wytyczenia wewnętrznych dróg 
dojazdowych nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie obowiązują.  

2) Ustala się obowiązek zachowania niezabudowa-
nego pasa o szerokości 4 m od granicy rowu 
melioracyjnego znajdującego się poza północną 
granicą obszaru objętego planem (Sa.7) – pas 
ten jest niezbędny dla prowadzenia prac kon-
serwacyjnych rowu. 

 ) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), 
bram wjazdowych itp. 

4) Na terenach, na których nie oznaczono linii za-
budowy, odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

R) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
6R% powierzchni terenu. 

6) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 
2R% powierzchni działki lub terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1R –  118   – Poz. 2R6 

  7) Ustala się zakaz bezpośrednich włączeń komu-
nikacyjnych do drogi 2 KDG 1/2 zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planuw obsługa tere-
nów P/U przyległych do drogi 2 KDG 1/2 wy-
łącznie od strony dróg 3.1 – 3.3 KDD 1/2. 

  8) W przypadku rezygnacji z wytyczenia drogi 
wewnętrznej KDW dopuszcza się włączenie te-
renu do sąsiadującego terenu 1.1 P/U. 

  9) Ustala się zakaz wprowadzania pełnych, mu-
rowanych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykatów betonowych. 

10) W zagospodarowaniu należy przewidzieć 
w ramach funkcji podstawowej nasadzenia zie-
leni wysokiej zgodnie z oznaczeniem na rysun-
ku planu. 

6. Szczegółowe zasadz i warnnki scaiania i podziałn 
nierncho ości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne działki 

przeznaczone na cele produkcyjne lub usługowe 
z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzie-
lanych działek wynoszącej 2R00 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie więcej 
niż o 10% wartości wskazanych w planie. 

 ) Do działek wydzielanych w głębi terenu, niepo-
siadających bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych, należy zapewnić dojazd drogą we-
wnętrzną o szerokości min. 10–12 m w liniach 
podziału geodezyjnego, wyposażoną w plac do 
zawracania. 

4) Drogi wewnętrzne winny spełniać warunki okre-
ślone w obowiązujących przepisach odrębnych, 
w szczególności w przepisach w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. 

§ 10 

ZP – teren pn iiczneu zieieni nrządzoneu: 
1. Przeznaczenie podstawowe: Zieleń urządzona. 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: 

1) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2) Drogi wewnętrzne, przejścia piesze, nośniki re-

klamowe – lokalizowane za zgodą zarządcy te-
renu. 

 ) Parkingi zajmujące nie więcej niż R0% po-
wierzchni terenu. 

 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Ustala się zakaz bezpośredniego włączenia ko-

munikacyjnego do drogi 2 KDG 1/2 zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planuw obsługa terenu 
wyłącznie od strony drogi 3.1 KDD 1/2. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów kubaturowych. 

4. Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

§ 11 

WS – wodz powierzchniowe (rowy melioracyjne). 
1. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie, przebudowę 

lub zarurowanie rowów melioracyjnych w uzgod-
nieniu z ich właścicielamiw w przypadku likwidacji 

lub przesunięcia rowu teren należy włączyć do 
funkcji terenów sąsiadujących. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej. 

§ 12 

2 KDG 1/2 – pn iiczna droga główna, korekta prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr  46 (Środa Śląska – Oła-
wa). 
1. Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Droga nie obsługuje bezpośrednio terenów przy-

ległych – obsługa tych terenów wyłącznie przez 
istniejące i projektowane drogi publiczne niż-
szych kategorii funkcjonalnych. 

2) Ustala się zakaz prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej wzdłuż linii rozgraniczających projek-
towanego odcinka drogi wojewódzkiej nr  46. 

 ) Dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 
sieci lub przyłączy poprzecznie do linii rozgrani-
czających drogi wojewódzkiej nr  46 wyłącznie 
za zgodą Dolnośląskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich – lokalizację sieci oraz warunki jej re-
alizacji należy uzgodnić na wstępnym etapie pro-
jektowania z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych (kioski, pawilony itp.). 

R) Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

2. Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 2R m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 
 ) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, min. 2 pasy ruchu. 

§ 1  

3.1 – 3.3 KDD 1/2 – pn iiczne drogi douazdowe.  
1. Przeznaczenie podstawowe: Drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: 

1) Zieleń urządzona. 
2) Nośniki reklamowe – lokalizowane za zgodą za-

rządcy drogi. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Po realizacji drogi 2 KDG 1/2 ustala się zakaz 

włączenia komunikacyjnego z drogi 3.2 KDD 
1/2. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.). 

4. Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających:  

a) 3.1 KDD 1/2 – 1R m, 
b) 3.2, 3.3 KDD 1/2 – poszerzenie o szerokości 

  m + szerokość dz. nr 27 , do docelowej 
szerokości min. 1R m, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane 
chodniki. 
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§ 14 

4 KDW – wewnętrzna droga douazdowa.  
1. Przeznaczenie podstawowe: Drogi wewnętrzne 

stanowiące dojazdy do wydzielonych terenów, nie-
będące własnością Gminy Kobierzyce. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Nośniki reklamowe – lokalizowane za zgodą za-

rządcy drogi. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 . Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających około 

1R m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane 

chodniki. 
 ) Minimalna szerokość jezdni – R m. 
4) W przypadku odstąpienia od wydzielenia we-

wnętrznej drogi dojazdowej KDW dopuszcza się 
włączenie terenu do sąsiadującej zabudowy pro-
dukcyjno-usługowej P/U. 

§ 1R 

5.1, 5.2 KDg – pn iiczne drogi gospodarcze transpor-
tn roinego, służące do obsługi terenów rolnych. 
1. Przeznaczenie podstawowe: Publiczne drogi gospo-

darcze transportu rolnego, służące do obsługi tere-
nów rolnych. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Nośniki reklamowe – lokalizowane za zgodą za-

rządcy drogi. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 . Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
Szerokość nowych odcinków dróg gospodarczych 
transportu rolnego w przypadku podziału geodezyj-
nego – min. 10 m. 
 

§ 16 

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej, obszary wymagające przekształceń 
lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 2  marca 200  r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady. 

R o z d z i a ł  IV 

Ustaienia końcowe 

§ 17 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art.  6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – w wysokości  0%. 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  0 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW GMINW 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/204/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 256) 
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Załącznik nr 2 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/204/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 256) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie rozpatrzenia nwag wniesionzch do prouektn  ieuscowego piann 

zagospodarowania przestrzennego środkowo-północneu części o rę n Wierz ice 
podczas wzłożenia do pn iicznego wgiądn 

 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/204/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 256) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie reaiizacui, zapisanzch w  ieuscowz  piann zagospodarowania 
przestrzennego środkowo-północneu części o rę n Wierz ice, inwestzcui 
z zakresn infrastrnktnrz techniczneu, które naieżą do zadań własnzch g inz 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa i o finansach pn iicznzch 

 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gminnej. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej. 
 ) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
R) Zmisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§   

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
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257 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XV/205/07 

z dnia 29 grudnia 2007 r. 

w sprawie nchwaienia   ieuscowego  piann zagospodarowania przestrzen-
nego środkowo-połndnioweu części o rę n Wierz ice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1R91 
ze zmianami), art.   i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 200  r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., 
poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce 
nr XXXVII/490/0R z dnia 27 stycznia 200R r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środko-
wo-południowej części obrębu Wierzbice oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
 Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kobierzycel uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą 
nr XL/R06/0R z dnia 24 marca 200R r. Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego środkowo-południowej części obrę-
bu Wierzbice, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 . Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – załącznik 
nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – załącznik 
nr  . 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyj-
nym wsi Wierzbice między drogą krajową nr 8 Wro-
cław – Kudowa a drogą wojewódzką nr  46. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na ry-
sunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§   

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi 
przeznaczenie terenów. 

 ) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Granica strefy ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają 

znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązują-
cych ustaleń planu. 

 . Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej 
uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 
ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisach odrę nzch – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

 . Przeznaczenin podstawowz  in  fnnkcui podsta-
woweu – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lub funkcję, która przeważa na danym tere-
nie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczenin dopnszczainz  in  fnnkcui dopnsz-
czaineu – należy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia lub funkcję inną niż podstawowa, która sta-
nowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcję podsta-
wową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wy-
kluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposób określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

R. Liniach rozgraniczauączch – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

6. Nieprzekraczainzch iiniach za ndowz – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne 
zbliżenie ściany frontowej budynku do wskazanej 
linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie 
podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy 
i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody 
i okapy. 

7. Prodnkcui – należy przez to rozumieć obiekty i urzą-
dzenia związane z czynnościami wytwarzania, skła-
dowania i magazynowania (w tym handlu hurtowe-
go),  przetwórstwa  surowców i materiałów,  realizo- 
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wanymi w sposób niezagrażający środowisku przy-
rodniczemu oraz zdrowiu i życiu ludzi, niepowodu-
jącymi negatywnego oddziaływania (ponadnorma-
tywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz 
konfliktów sąsiedztwa). 

  8. Usłngach – należy przez to rozumieć funkcje tere-
nów i obiektów: handlu, gastronomii i rzemiosła, 
kultury i rozrywki, hoteli i moteli, instytucji finan-
sowych, ubezpieczeniowych, społecznych, gospo-
darczych i politycznych, jednostek projektowych, 
środków masowej komunikacji i łączności oraz in-
nych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
średnio lub pośrednio, a mają charakter usługi, ob-
sługi ośrodków dyspozycji pod warunkiem niepo-
wodowania negatywnego oddziaływania (ponad-
normatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środo-
wiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funk-
cjami). 

  9. Infrastrnktnrze techniczneu – należy przez to rozu-
mieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń li-
niowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i cie-
pło, telekomunikacji. 

10. Zagospodarowanin tz czasowz  – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podsta-
wowej lub dopuszczalnej, określonej w planie. 

11. Urządzeniach towarzzszączch – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną 
rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym. 

12. Powierzchnia  ioiogicznie czznna – należy przez 
to rozumieć powierzchnię przepuszczalną dla wo-
dy i powietrza, umożliwiającą wegetację roślin. 

1 . Powierzchni za ndowz – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami. 

R o z d z i a ł  II 

Ustaienia ogóine 

§ R 

Zasadz ochronz dziedzictwa knitnrowego i za ztków 
oraz dó r knitnrz współczesneu 

1. Ustala się konserwatorską ochronę stanowisk ar-
cheologicznych (oznaczonych na rysunku planu): 
a) nr 12/96/8 -27 AZP – ślady osadnictwa kultury 

pucharów lejkowatych z okresu neolitu, pradzie-
jowe ślady osadnictwa, osada późnośrednio-
wieczna, 

b) nr 47/1 4/8 -27 AZP – osada kultury pucharów 
lejkowatych, osada średniowieczna, osada pra-
dziejowa. 

2. Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. sta-
nowiska obowiązują następujące wymogi konser-
watorskie: 
a) Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowni-

czych badań archeologicznych i wykopalisko-
wych, koszty prac archeologicznych ponosi in-
westor. 

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych, należy uzyskać po-
zwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych na terenie zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich. Ratownicze ba-
dania archeologiczne wykonywane metodą wy-
kopaliskową należy wykonać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi. 

c) Bez spełnienia ww. warunku dopuszcza się je-
dynie prowadzenie prac porządkowych, niewni-
kających wgłąb gruntu oraz prac rolniczych. 

 . Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza rejonem występowania stanowiska archeolo-
gicznego ustala się następujące wymogi konserwa-
torskie w zakresie ochrony archeologicznej: 
a) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wy-
przedzeniem. 

b) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 6 

Zasadz ochronz środowiska, przzrodz i krauo razn 
knitnrowego 

1. Działalność usługowa lub produkcyjna nie może po-
wodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, pro-
mieniowania elektromagnetycznego itp. poza grani-
cami terenu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. 

2. Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania nie-
czyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 
podziemnych i do gruntów. 

 . Masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszcza-
ne w związku z realizacją inwestycji, na tereny prze-
znaczone pod rekultywację i poprawę wartości użyt-
kowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowo-
duje przekroczeń wymaganych standardów jakości 
gleby i ziemi. 

§ 7 

Zasadz  odernizacui, roz ndowz i  ndowz szste ów 
ko nnikacui i infrastrnktnrz techniczneu 

1. Ko nnikacua: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-

nych dróg lub rozbudowy dróg istniejących 
w zakresie realizacji poszczególnych odcinków 
dróg oraz ich parametrów. 

2) Po realizacji obejścia drogowego wsi Wierzbice 
projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 
nr  46  (4 KDG 1/2)  dopuszcza  się  obniżenie 
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klasy  funkcjonalnej  dotychczasowego  odcinka 
drogi wojewódzkiej nr  46 do drogi zbiorczej 
KDZ 1/2. 

 ) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej. 

4) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni, nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

R) Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż 1 stano-
wisko na 2R m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej lub 1R stanowisk na 100 zatrudnio-
nych na terenach zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej. 

6) W zależności od charakteru działalności na tere-
nach w projekcie zagospodarowania terenu na-
leży przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla 
pojazdów ciężarowych oraz niezbędne place 
manewrowe. 

7) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy. 

2. Infrastrnktnra techniczna – zasadz ogóine: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i wewnętrznych po uzgodnieniu z za-
rządcą drogi lub właścicielem terenu oraz na wa-
runkach określonych w przepisach odrębnych – 
z zastrzeżeniem warunków określonych w § 14 
dla projektowanego obejścia drogi wojewódzkiej 
nr  46 – teren 4KDG 1/2. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

 ) Dopuszcza się prowadzenie odcinków podziemnej 
lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez 
tereny o innych funkcjach podstawowych, na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielem lub zarząd-
cą terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 . Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągo-

wymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodocią-
gowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) Sieć wodociągową należy prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 
warunków dostępności do wody dla celów prze-
ciwpożarowych. 

 ) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy wo-
dociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci 
wodociągowej. 

4) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-
stora o głębokości przekraczającej  0 m i pobo-
rze wody w ilości powyżej 10 m /dobę. 

4. Kanaiizacua sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 

grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

2) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się budowę:  
a) Szczelnych zbiorników na nieczystości płynne 

– obowiązuje systematyczny i obowiązkowy 
wywóz nieczystości płynnych do punktu 
zlewnego na oczyszczalni przez zakład będą-
cy gminną jednostką organizacyjną lub przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. 

b) Indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków sanitarnych pod warunkiem uzyskania 
zgody stosownych organów. 

 ) Po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, 
nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki 
na nieczystości płynne obowiązuje niezwłoczne 
włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
budynku do sieci kanalizacyjnej. 

4) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku proce-
sów technologicznych należy oczyścić we wła-
snych urządzeniach oczyszczających zlokalizowa-
nych na terenie inwestora. 

R) Przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

6) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy ka-
nalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci 
kanalizacyjnej. 

R. Kanaiizacua deszczowa: 
1) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych do istniejących rowów (za zgodą 
ich zarządcy), powierzchniowo, do gruntu oraz 
systemem kolektorów deszczowych. 

2) Główne kolektory kanalizacji deszczowej należy 
lokalizować równolegle do istniejącego układu 
komunikacyjnego w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 ) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

6. Eiektroenergetzka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią 

średniego lub niskiego napięcia. 
2) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów oraz na terenach publicz-
nych (np. na terenach zieleni urządzonej). 

 ) Dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych średniego napięcia w przy-
padku kolizji z projektowaną lub istniejącą zabu-
dową, kosztem i staraniem zainteresowanego, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-

łączanie obiektów  na zasadach określonych 
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w Prawie Znergetycznym, po spełnieniu wa-
runków technicznych i ekonomicznych przyłą-
czenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 ) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali-
zacja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Teieko nnikacua: 
Kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Gospodarka odpada i: 
1) Odpady komunalne – należy wywozić na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów ko-
munalnych. 

2) Odpady inne niż komunalne – należy zagospo-
darować zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz wymaganiami przepisów od-
rębnychw odbiór, transport oraz zagospodaro-
wanie lub utylizację tych odpadów należy po-
wierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiada-
jącej wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

11. Meiioracue: 
1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz dokonać naprawy układu drenażo-
wego pod nadzorem inspektora z uprawnienia-
mi w zakresie melioracji. 

2) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej odbudowy. 

 ) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z admini-
stratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowów melio-
racyjnych, poszerzanie istniejących oraz zmianę 
ich przebiegu. 

§ 8 

Tz czasowe sposo z zagospodarowania, nrządzania 
i nżztkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spo-
sobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania 
terenów. 

R o z d z i a ł  III 

Ustaienia szczegółowe 

§ 9 

1.1 – 1.4 P/U – terenz prodnkczuno-nsłngowe, z urzą-
dzeniami towarzyszącymi.  
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) Produkcja. 
2) Usługi. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Bazy obsługi transportu i logistyki. 
2) Handel detaliczny i hurtowy. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

w tym maszty telekomunikacyjne i wieże ante-
nowe. 

4) Drogi wewnętrzne, parkingi, nośniki reklamowe. 
 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go: 
1) Dopuszcza się stosowanie dowolnych form da-

chów. 
2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 

przekraczać 14 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyższego elementu kon-
strukcyjnego dachu. 

 ) Wysokość obiektów inżynierskim (masztów, ko-
minów itp.) nie może przekraczać R0 m. 

4. Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

R. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgod-

nie z oznaczeniami na rysunku planu w odległo-
ściach: 
a) 20 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej 

nr 8 3 KDGP 2/2. 
b) 20 m od linii rozgraniczającej istniejącego od-

cinka drogi wojewódzkiej nr  46 5 KDG 1/2 
(KDZ 1/2). 

c) 20 m od linii rozgraniczającej projektowanego 
odcinka obejścia drogi wojewódzkiej nr  64  
4 KDG 1/2. 

d) 10 m od linii rozgraniczających publicznych 
dróg dojazdowych KDD 1/2. 

2) Ustala się obowiązek zachowania niezabudowa-
nego pasa o szerokości 4 m od granicy rowów 
melioracyjnych – pas ten jest niezbędny dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych. 

 ) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), 
bram wjazdowych itp. 

4) W miejscach, w których nie oznaczono linii za-
budowy odległości od granic działek, należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

R) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
6R% powierzchni terenu. 

6) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 
2R% powierzchni działki lub terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję. 

7) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogro-
dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

8) W zagospodarowaniu należy przewidzieć nasa-
dzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wydzielo-
nych terenów inwestycyjnych. 

6. Szczegółowe zasadz i warnnki scaiania i podziałn 
nierncho ości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne działki 

przeznaczone na cele produkcyjne lub usługowe 
z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzie-
lanych działek wynoszącej 2R00 m2. 
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2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie więcej 
niż o 10% wartości wskazanych w planie. 

§ 10 

2 U – teren za ndowz nsłngoweu, z urządzeniami to-
warzyszącymi.  
1. Przeznaczenie podstawowe: 

Usługi, w tym handel paliwami (stacja paliw). 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: 

1) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
2) Drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o charak-

terze dróg wewnętrznych, parkingi, nośniki re-
klamowe. 

 ) Zieleń urządzona. 
4) Do czasu realizacji obejścia drogowego 4 KDG 
1/2 dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe-
go odcinka drogi wojewódzkiej nr  46. 

 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go: 
1) Dopuszcza się stosowanie dowolnych form da-

chów. 
2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 

przekraczać 10 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyższego elementu kon-
strukcyjnego dachu. 

4. Ochrona dziedzictwa knitnrowego i za ztków oraz 
dó r knitnrz współczesneu: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § R. 

R. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgod-

nie z oznaczeniami na rysunku planu w odległo-
ściach: 
a) 20 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej 

nr 8 3 KDGP 2/2. 
b) 20 m od krawędzi jezdni istniejącego odcinka 

drogi wojewódzkiej nr  46 – po realizacji pro-
jektowanego odcinka obejścia drogi woje-
wódzkiej nr  64 4 KDG 1/2 i zmianie katego-
rii odcinka drogi wojewódzkiej nr  46 
na drogę dojazdową 6.2 KDD 1/2 dopuszcza 
się zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy do 6 m od linii rozgraniczającej drogi 
6.2 KDD 1/2. 

c) 20 m od linii rozgraniczającej projektowanego 
odcinka obejścia drogi wojewódzkiej nr  46 
4 KDG 1/2. 

d) 10 m od linii rozgraniczających publicznych 
dróg dojazdowych KDD 1/2. 

2) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
1R% powierzchni terenu. 

 ) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 
20% powierzchni działki lub terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję. 

4) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogro-
dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych. 

§ 11 

ZL – teren iasów i zadrzewień. 
1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, w tym również obiektów związanych 
z produkcją leśną. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej. 

§ 12 

WS – wodz powierzchniowe (rowy melioracyjne). 
1. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie, przebudowę 

lub zarurowanie rowów melioracyjnych w uzgod-
nieniu z ich właścicielamiw w przypadku likwidacji 
lub przesunięcia rowu teren należy włączyć do 
funkcji terenów sąsiadujących. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej. 

§ 1  

3 KDGP 2/2 – pn iiczna droga główna rnchn przzspie-
szonego, śladem drogi krajowej nr 8 – pas terenu 
funkcjonalnie związany z obsługą ruchu. 
Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzennego 
oraz wz agania wznikauące z potrze  kształtowania 
przestrzeni pn iicznzch: 
1. Droga nie obsługuje bezpośrednio terenów przyle-

głych – obsługa tych terenów wyłącznie przez ist-
niejące i projektowane drogi publiczne niższych ka-
tegorii funkcjonalnych. 

2. Przebieg podziemnych i napowietrznych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej biegnących prosto-
padle do osi odcinka drogi krajowej nr 8 należy 
uzgodnić na wstępnym etapie projektowania 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział we Wrocławiu. 

 . Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowych (kioski, pawilony itp.). 

4. Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.  

§ 14 

4 KDG 1/2 – pn iiczna droga główna, korekta prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr  46 (Środa Śląska – Oła-
wa). 
1. Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Droga nie obsługuje bezpośrednio terenów przyle-

głych – obsługa tych terenów wyłącznie przez ist-
niejące i projektowane drogi publiczne niższych 
kategorii funkcjonalnych. 

2) Ustala się zakaz prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej wzdłuż linii rozgraniczających projek-
towanego odcinka drogi wojewódzkiej nr  46. 

 ) Dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 
sieci lub przyłączy poprzecznie do linii rozgrani-
czających drogi wojewódzkiej nr  46 wyłącznie 
za zgodą Dolnośląskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich – lokalizację sieci oraz warunki jej re-
alizacji należy uzgodnić na wstępnym etapie pro-
jektowania z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych (kioski, pawilony itp.). 

R) Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

2. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 2R m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 
 ) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, min. 2 pasy ruchu. 
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§ 1R 

5 KDG 1/2 (KDZ 1/2) – pn iiczna droga główna, doce-
lowo obniżenie klasy funkcjonalnej do drogi zbiorczej, 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr  46 (Środa Śląska – 
Oława). 
1. Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
1) Droga nie obsługuje bezpośrednio terenów przyle-

głych – obsługa tych terenów wyłącznie przez ist-
niejące i projektowane drogi publiczne niższych 
kategorii funkcjonalnych. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych (kioski, pawilony itp.). 

 ) Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

2. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 18 m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 
 ) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

§ 16 

6.1, 6.2 KDD 1/2 – pn iiczne drogi douazdowe. 
1. Przeznaczenie podstawowe: Drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie dopnszczaine: 

1) Zieleń urządzona. 
2) Parkingi – w granicach terenu 6.2 KDD 1/2. 
 ) Nośniki reklamowe – lokalizowane za zgodą za-

rządcy drogi. 
4) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 . Zasadz ochronz i kształtowania ładn przestrzenne-
go oraz wz agania wznikauące z potrze  kształto-
wania przestrzeni pn iicznzch: 
Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.). 

4. Para etrz i wskaźniki kształtowania za ndowz 
oraz zagospodarowania terenn: 
1) Szerokość    w    liniach    rozgraniczających 

1R–20 m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane 

chodniki. 

§ 17 

KDg – drogi gospodarcze transportn roinego. 
1. Przeznaczenie podstawowe: Publiczne drogi gospo-

darcze transportu rolnego służące do obsługi tere-
nów rolnych. 

2. Przeznaczenie dopnszczaine: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Nośniki reklamowe – lokalizowane za zgodą za-

rządcy drogi. 
 ) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

 . Para etrz i wskaźniki zagospodarowania terenn: 
Szerokość nowych odcinków dróg gospodarczych 
transportu rolnego w przypadku podziału geodezyj-
nego – min. 10 m. 

§ 18 

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej, obszary wymagające przekształceń 
lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 2  marca 200  r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady. 

R o z d z i a ł  IV 

Ustaienia końcowe 

§ 19 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art.  6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – w wysokości  0%. 

§ 20 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  0 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW GMINW 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/205/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 257) 
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Załącznik nr 2 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/205/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 257) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie rozpatrzenia nwag wniesionzch do prouektn  ieuscowego piann 

zagospodarowania przestrzennego środkowo-połndnioweu części o rę n Wierz ice 
podczas wzłożenia do pn iicznego wgiądn 

 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 200  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200  r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do nchwałz Radz G i-
nz Ko ierzzce nr XV/205/07 z dnia 
29 iistopada 2007 r. (poz. 257) 

 
 
 

ROZSTRZYGNITCIE 
o sposo ie reaiizacui, zapisanzch w  ieuscowz  pianie zagospodarowania 
przestrzennego środkowo-połndnioweu części o rę n Wierz ice inwestzcui 
z zakresn infrastrnktnrz techniczneu, które naieżą do zadań własnzch g inz 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa i o finansach pn iicznzch 

 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gminnej. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej. 
 ) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
R) Zmisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§   

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
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UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XV/104/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie z ianz nchwałz nr IV/27/2007 Radz G inz Rndna z dnia 
16 intego  2007  r.   w  sprawie   wieioietniego  progra n  gospodarowania 

 ieszkaniowz  zaso e  G inz Rndna na iata 2007–2011 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późn. 
zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr  1, poz. 266 z późn. zm.) Rada 
Gminy Rudna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IV/27/2007 Rady Gminy Rudna z dnia 
16 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 
lata 2007–2011 wprowadza się następujące zmiany: 
1. Załącznik nr 1 pn.  Prognoza wielkości i stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale so-
cjalne i pozostałe lokale mieszkalnel otrzymuje no-
we brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 pn.  Analiza potrzeb oraz plan re-
montów i modernizacji wynikający ze stanu tech-
nicznego budynków i lokali do dnia  1 grudnia 
2011 rokul otrzymuje nowe brzmienie określone 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 . Załącznik nr   pn.  Planowana sprzedaż lokali do 
 1 grudnia 2011 rokul otrzymuje nowe brzmienie 
określone załącznikiem nr   do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik nr 7 pn.  Wysokość wydatków w kolej-
nych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksplo-
atacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji 

lokali i budynków wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy, koszty zarządu nierucho-
mościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjnel 
otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem 
nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rud-
na. 

§   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZZWODNIPZZPW RADW 

 JERZY STANKIEWICZ 
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Załącznik  nr  1  do  nchwałz  Radz 
G inz Rndna nr XV/104/2007 z dnia 
28 grndnia 2007 r. (poz. 258) 

 
 
 

Prognoza wieikości i stann technicznego zaso n  ieszkaniowego g inz w poszczegóinzch iatach, 
z podziałe  na iokaie socuaine i pozostałe iokaie  ieszkaine 
 
 
1. Zaso z iokaiowe 
 
Na gminny zasób mieszkaniowy składa się 60 lokali mieszkalnych (na dzień 1 grudnia 2007 r.) o 
łącznej powierzchni 2644,24 m2, w tym: 
– 40 mieszkań komunalnych o pow. użytkowej – 17R6,41 m2 
– 17 mieszkań socjalnych o pow. użytkowej – 676,8  m2 
–   mieszkania, których najem jest związany ze stosunkiem pracy o pow. użytkowej – 211,00 m2 
 
 

  Tabela Nr 1 
 

Prognoza wielkości zasobów w poszczególnych latach 

Rok Ilość mieszkań 
komunalnych 

Ilość mieszkań 
socjalnych 

Ilość lokali 
mieszkalnych, 

których najem jest 
związany ze 

stosunkiem pracy 

Ilość mieszkań 
ogółem 

2007  6 17   R6 

2008 29 17   49 

2009 28 17 R R0 

2010 2  17 R 4R 

2011 1  17 R  R 

 
 
Prognozę oparto na następujących założeniach: 
– w 2007 roku gmina sprzedała 4 lokale mieszkalne 
– w 2007 roku zmiana kategorii lokalu socjalnego na lokal komunalny 
– w 2008 roku gmina sprzeda 12 lokali mieszkalnych 
– w 2008 roku gmina pozyska R lokali mieszkalnych 
– w 2009 roku gmina sprzeda 2 lokale mieszkalne 
– w 2009 roku gmina pozyska   lokale mieszkalne 
      w tym: 2 lokale związane ze stosunkiem pracy 
– w 2010 roku gmina sprzeda 8 lokali mieszkalnych 
– w 2010 roku gmina pozyska   lokale mieszkalne 
– w 2011 gmina sprzeda 1  lokali mieszkalnych 
– w 2011 gmina pozyska   lokale mieszkalne 
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Załącznik  nr  2  do  nchwałz  Radz 
G inz Rndna nr XV/104/2007 z dnia 
28 grndnia 2007 r. (poz. 258) 

 
 
 

Anaiiza potrze  oraz pian re ontów i  odernizacui wznikauącz ze stann technicznego  ndznków 
i iokaii do dnia 31 grndnia 2011 rokn 
 
 
Stan techniczny lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy jest 
zróżnicowany i zależy od wieku budynków, w których się znajdują lokale, ich konstrukcji oraz wy-
posażenia w instalacje. 
 
Potrzeby inwestycyjne (remontowe i modernizacyjne) w okresie objętym analizą przyjęto na pod-
stawie danych uzyskanych z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. 
 
Realizacja  potrzeb  remontowych  i  modernizacyjnych  zapewniających  poprawę  stanu  tech-
nicznego mieszkań wymagałoby poniesienia na ten cel w okresie 2007–2011 wydatków rzędu 
 82 100,00 zł. 
 
Poprzez poprawę stanu technicznego należy rozumieć: 
– zapewnienie działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiają-

cych najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii i innych instalacji 
i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku, 

– utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków, służą-
cych do wspólnego użytku mieszkańców, 

– dokonywanie napraw budynku, mieszkań, pomieszczeń i urządzeń, o których mowa wyżej, 
– dokonywanie napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie 

nieobciążającym najemcy, o których mowa w art. 6a ust.   pkt   lit. a i b ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 200R r. Nr  1, poz. 266 z późn. zm.). 

 
Lokale socjalne oraz lokale mieszkalne Gmina pozyskiwać będzie z zasobu Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Ponadto przewiduje się zaadaptować na cele komunalne budynek po byłej Szkole Pod-
stawowej w Górzynie. W wyniku adaptacji przewiduje się oddać do użytku R lokali komunalnych. 
 W 2009 r. przewiduje się, że zostaną oddane do użytku 2 lokale mieszkalne, położone 
w budynku GZZOP w Rudnej, których najem związany będzie ze stosunkiem pracy. 
 
 
Anaiizę potrze  re ontowzch przedstawia ta eia nr 3 
 
 
Pian re ontów i  odernizacui  wznikauącz  ze stann technicznego  ndznków i iokaii przedstawia 
ta eia nr 4 
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Załącznik  nr  3  do  nchwałz  Radz 
G inz Rndna nr XV/104/2007 z dnia 
28 grndnia 2007 r. (poz. 258) 

 
 

Pianowana sprzedaż iokaii do 31 grndnia 2011 rokn 
 
Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedaży lokali mieszkalnych należy stwierdzić, iż średnia 
sprzedaż lokali w trzech latach (200 –200R) kształtowała się na poziomie około 1  lokali rocznie. 
 
Sprzedaż lokali komunalnych w gminie realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 260  
ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rudna nr XXIV/160/04 z dnia 18 października 2004 r. w spra-
wie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i ich wydzier-
żawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 
 
W przypadku sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego udziela się bonifikaty 
w wysokości 90% wartości lokalu oraz w przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego, w którym 
znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny. 
 Bonifikaty nie stosuje się do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach: 
a) wybudowanych przez Gminę Rudna po 01.01.1991 r., 
b) w których w okresie R (pięciu) lat poprzedzających dzień podjęcia decyzji o przeznaczeniu lokalu 

do sprzedaży, właściciel dokonał remontów lub modernizacji tego budynku, których koszt prze-
kracza  0% ceny lokalu. 

 
Pena sprzedaży może zostać rozłożona na raty roczne, których ilość i wysokość będzie ustalona 
w umowie. W przypadku rozłożenia ceny na raty roczne pierwsza wpłata nie może być mniejsza 
niż 10% ceny lokalu. W takim przypadku pozostała do zapłaty część ceny podlega oprocentowaniu 
w wysokości 1/4 stopy redyskontowej weksli obowiązującej w Narodowym Banku Polskim w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży w stosunku rocznym. 
 
Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom, pod 
warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy tego lokalu obowiązuje od co najmniej pięciu lat. 
 
Na gminny zasób mieszkaniowy składa się 60 lokali mieszkalnych (stan na dzień 01.12.2007 r.). 
 
Do  1 grudnia 2011 r. planuje się sprzedaż 40 mieszkań. 

w 2007 roku sprzedano lokale mieszkalne w budynkach przy: 
Rudna ul. Głogowska 22/4, 
ul. Św. Katarzyny R/2, 
Pl. Zwycięstwa 12B/ , 
Phobienia ul. Nadrzeczna 7/1, 

w 2008 roku w budynkach przy: 
     Rudna ul. Plac Zwycięstwa 9/1, 9/2, 9B, 10/2, 
     ul. Polkowicka  /1, 2 /1, 
     ul. Św. Katarzyny 1 /4, 
     ul. Leśna  a/ , 
     Górzyn  7 (R lokali mieszkalnych) 
     Phobienia ul. Nadodrzańska  0/1,  0/2, 
     Naroczyce 26, 
     Kliszów 26/1, 

w 2009 roku w budynkach przy: 
     Rudna ul. Plac Zwycięstwa 7/2, 
     ul. Głogowska 6/2, 

w 2010 roku w budynkach przy: 
     Gwizdanów 11/1, 11/1A, 11/2, 11/ , 11/4, 11/R, 11/6, 11/7, 

w 2011 roku w budynkach przy: 
     Rudna ul. Leśna 1A/6. 1A/8, 1B/ , 1B/7, 2A/7, 2B/ ,  A/7, 4A/4, 
     ul. Plac Zwycięstwa 12A/1, 10A/1, 
     ul. Picha 12/2, 
     Phobienia ul. Nadrzeczna 7/R, 
     Kliszów  0. 
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Załącznik  nr  4  do  nchwałz  Radz 
G inz Rndna nr XV/104/2007 z dnia 
28 grndnia 2007 r. (poz. 258) 

 
 

Wzsokość wzdatków w koieunzch iatach, z podziałe  na kosztz  ieżąceu ekspioatacui, kosztz re-
 ontów oraz kosztz  odernizacui iokaii i  ndznków wchodzączch w skład  ieszkaniowego zaso n 
g inz, kosztz zarządn nierncho ościa i wspóinz i, którzch g ina uest uednz  ze współwłaści-
cieii, a także wzdatki inwestzczune 
 
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związa-
nych z utrzymaniem zasobu przedstawia tabela nr R: 

   Tabela nr R 

Prognoza kosztów związanych z bieżącym gospodarowaniem zasobem miesz-
kaniowym Gminy Rudna w zł ROK 

2007 208 2009 2010 2011 Razem 
Koszty bieżącej eksploatacji 18 000,00 16 000,00 1R 000,00 1R 000,00 1  000,00 77 000,00 
Koszty remontów i moderni-
zacji lokali i budynków 
w zakresie niezbędnym do 
ich funkcjonowania 

116  00,00 77 R00,00 69 800,00 66 R00,00 R2 000,00  82 100,00 

Nakłady inwestycyjne 200 000,00 0 0 0 0 200 000,00 
Koszty utrzymania części 
wspólnej 

14 916,00 1R 000,00 1R 000,00 1R 000,00 1R 000,00 74 916,00 

 
Na koszty bieżącej eksploatacji składają się m.in.: 
1) koszty utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia oraz 

pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, 
2) koszty utrzymania terenów zielonych, 
 ) koszty utrzymania posesji w okresie zimowym, 
4) koszty utrzymania w stanie gotowości urządzeń przeciwpożarowych budynków, 
R) koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych budynków, lokali i instalacji. 

 
 

259 

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 
NR XII/87/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie  okreśienia  regnia inn  nstaiauącego  niektóre zasadz wznagra-
dzania nanczzcieii w szkołach prowadzonzch przez G inę Złotorzua 

 Na podstawie art.  0 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 9R, 
Nr 80, poz. R42, Nr 102, poz. 689, Nr 1R8, poz. 110  i Nr 176, poz. 12 8) 
Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogóine 

§ 1 

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Złotoryja: 
1) wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracyw 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstww 

 ) wysokość środków na nagrody ze specjalnego fun-
duszu nagród. 

§ 2 

Ilekroć  w uchwale  jest  mowa  bez  bliższego  okre-
ślenia o: 
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.)w 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu 
z dnia  1 stycznia 200R r. w sprawie minimalnych 
stawek  wynagrodzenia  zasadniczego   nauczycieli, 
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ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 z późn. zm.)w 

 ) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę. 

R o z d z i a ł  2 

Dodatek za wzsłngę iat 

§   

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniem art.    ust. 1 Karty Na-
uczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

R o z d z i a ł    

Dodatek  otzwaczunz 

§ 4 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego, z zastrzeżeniem § R, jest: 
1) nzzskiwanie osiągnięć dzdaktzcznzch, wzchowaw-
czzch i opieknńczzch, a w szczegóiności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów 
albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, za-
wodach, itp.w 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
camiw 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej troskiw 

2) uakość świadczoneu pracz, w tz  związaneu 
z powierzonz  stanowiskie  kierowniczz , 
a w szczegóiności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodo-

wych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych i powierzonych obowiązków, 

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracyw 
3) posiadanie co nau nieu do reu ocenz praczw 
4) zaangażowanie w reaiizacuę czznności i zauęć okre-
śionzch w art. 42 nst. 2 pkt 2 i 3 Kartz Nanczzcie-
ia, a w szczegóiności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i in-

nych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi 

organizacjami uczniowskimi działającymi na te-
renie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań sta-
tutowych szkoły. 

§ R 

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół decydują w szczególności następujące kryteria: 
1) n ieuętność racuonainego gospodarowania środka i 
finansowz i szkołz: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 
b) podejmowanie działań zmierzających do zwięk-

szenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 

umiejętność ich właściwego wykorzystania na 
cele szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzyma-
nie powierzonego mienia w stanie gwarantują-
cym optymalne warunki do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczychw 

2) sprawność organizaczuna w reaiizacui zadań szkołz: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli 

do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczy-

cieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na celu 

promowanie szkoływ 
3) wzsokie efektz w pracz dzdaktzczneu i wzcho-
wawczeu szkołz: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, 

artystyczne w skali gminy, regionu, wojewódz-
twa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie 
programów autorskich, innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań me-
todycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez 
rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych działań 
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom 
społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

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

f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub 
szkoły i samorządem uczniowskim. 

§ 6 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, 
wynosi: 
1) dla dyrektorów  – do 50%, 
2) dla nauczycieli   – do 5%, 
wynagrodzenia zasadniczego. 
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§ 7 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż   miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy. 

2. Dodatek motywacyjny ustala: 
1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły – w wysoko-

ści od 2% do 20%, 
2) dla wicedyrektora – dyrektor szkoły – w wyso-

kości od 5% do 30%, 
 ) dla dyrektora – wójt gminy – w wysokości od 
5% do 50%, 

wynagrodzenia zasadniczego. 
 . Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której nauczyciel uzupełnia etat. 

R o z d z i a ł  4 

Dodatek fnnkczunz 

§ 8 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego związanego z po-
wierzeniem stanowisk kierowniczych wynosi dla: 
1) dyrektora – od 20% do 50%, 
2) wicedyrektora – od 10% do 30%, 
 ) innego stanowiska kierowniczego przewidziane-

go w statucie szkoły – od 5% do 10% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje 
w wysokości 45 zł. 

 . Wysokość dodatku funkcyjnego związanego ze 
sprawowaniem funkcji opiekuna stażu wynosi 
35 zł. 

4. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu 
przysługuje za każdego nauczyciela będącego pod 
opieką uprawnionego do dodatku, a dodatek za 
wychowawstwo klasy wypłaca się za wychowaw-
stwo każdej klasy. 

R. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły ustala wójt gminy, a dla nauczycieli uprawnio-
nych do dodatku funkcyjnego – dyrektor szkoły, 
uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikających 
z powierzonego stanowiska lub pełnionej funkcji, 
wyniki pracy oraz warunki lokalowe, środowiskowe 
i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje. 

§ 9 

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

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 
ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodat-
ków, o których mowa w § 8 ust. 2 i  . 

R o z d z i a ł  R 

Dodatki za warnnki pracz 

§ 10 

1.  Wysokość dodatku za warunki pracy przysługują-
cego nauczycielom z tytułu pracy w trudnych, 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warun-
kach, uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęćw 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w pkt 1. 
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w wysokości 

do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego. 

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

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca 
się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązujące-
go wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze godzin. 

R. Wysokość dodatku za warunki pracy dla dyrektora 
ustala wójt gminy, a dla pozostałych nauczycieli – 
dyrektor szkoły. 

R o z d z i a ł  6 

Wznagrodzenie za godzinz ponadwz iarowe 
i godzinz doraźnzch zastępstw 

§ 11 

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

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 

 . Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16  z  zaokrągleniem  do pełnych  godzin w ten 
sposób, że część zajęć do 0,R godziny pomija się, 
a co najmniej 0,R godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 
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R o z d z i a ł  7 

Nagrodz ze specuainego fnndnszn nagród 

§ 12 

Wysokość środków na nagrody dla nauczycieli 
w ramach specjalnego funduszu nagród, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, okre-
śla uchwała budżetowa. 

§ 1  

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charak-
ter uznaniowy. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze środków, o których mowa w § 12, spo-
sób podziału środków na nagrody organu prowadzące-
go i dyrektorów szkół, a także tryb zgłaszania kandy-
datów do nagród określa odrębna uchwała. 
 
 
 
 
 
 
 

 
R o z d z i a ł  8 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Traci moc uchwała nr III/16/06 Rady Gminy Złotoryja 
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regu-
laminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Złotoryja. 

§ 1R 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008 r. 
 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW GMINW 

 JÓZEF PAWLUS 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 
NR XII/88/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie nstaienia regnia inn okreśiauącego wzsokość nanczzcieiskiego 
dodatkn    ieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasadz   uego   przzznawania 
i wzpłacania dia nanczzcieii szkół prowadzonzch przez G inę Złotorzua 

 Na podstawie art. R4 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 9R, 
Nr 80, poz. R42, Nr 102, poz. 689, Nr 1R8, poz. 110  i Nr 176, poz. 12 8) 
Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
zwanego dalej dodatkiem, wynosi: 
1) dla 1 osoby – 40 złw 
2) dla 2 osób – R0 złw 
 ) dla   osób – 60 złw 
4) dla 4 i więcej osób – 70 zł. 

§ 2 

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła do-

chodów lub który jest nauczycielemw 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczycielaw 
 ) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-

ciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku 
życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły po-
nadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku życiaw 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-
ciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące 
studentami, do czasu ukończenia studiów wyż-
szych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku 
życiaw 

R) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów. 

§   

1. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu 
z nim stale, będącemu także nauczycielem, przy-
sługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określo-
nej w § 1. Małżonkowie wspólnie określają praco-
dawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

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

 . Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 
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§ 4 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzeniew 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznegow 
 ) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-

lenia wojskowego, okresowej służby wojskowejw w 
przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służ-
by wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który mowa ta została zawartaw 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ R 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub 
na wspólny wniosek nauczycieli będących małżon-
kami. 

2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty 
wpływające na wysokość dodatku, a w szczegól-
nościw oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu, 
oświadczenie o braku źródeł dochodu osób wspól-
nie zamieszkałych. 

 . Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły –wójt gminy. 

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

R. Prawo do ustalonego dodatku wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności 
powodujące utratę prawa do dodatku lub zmianę 
jego wysokości. 

6. Nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić pracodawcę o okoliczno-
ściach powodujących zmiany w ustalonej wysoko-
ści dodatku. W przypadku niepowiadomienia praco-
dawcy o zmianach mających wpływ na prawo 
i wysokość dodatku, nienależnie pobrane świad-
czenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr III/17/06 Rady Gminy Złotoryja 
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regula-
minu określającego wysokość nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół pro-
wadzonych przez Gminę Złotoryja. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 r. 
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 RADW GMINW 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 
NR XII/89/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie zwoinień z podatkn od nierncho ości dia przedsię iorców 
w ra ach po ocz de  ini is 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91, z 2002 r. 
Nr 2 , poz. 220, Nr 62, poz. RR8, Nr 11 , poz. 984, Nr 1R , poz. 1271, 
Nr 214R, poz. 1806, z 200  r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1R68, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 10RR, Nr 116, poz. 120 , z 200R r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1  7, z 2007 r. Nr 48, 
poz.  27, Nr 1 8, poz. 974, Nr 17 , poz. 1218) i art. 7 ust.   ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 22R, poz. 16 R, 
Nr 24R, poz. 177R, Nr 249, poz. 1828, Nr 2R1, poz. 1847) Rada Gminy
Złotoryja uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania po-
mocy de minimis, do której ma zastosowanie rozpo-
rządzenie Komisji Wspólnot Zuropejskich 
nr 1998/2006 z dnia 1R grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini-
mis (Dz. Urz. Unii Zuropejskiej L  79/R z 28 grudnia 
2006 r. 

§ 2 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Złotoryja 
może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej 
pomocy nie przekracza 200 000 ZUR w dowolnie 
ustalonym okresie trzech lat budżetowych. 

2. Podmiot  prowadzący  działalność  w  sektorze 
transportu drogowego może uzyskać pomoc 
de minimis, jeżeli wartość tej pomocy przez dowol-
ny okres trzech lat budżetowych nie przekracza 
100 000 ZUR. 

§   

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki lub ich części i budowle związa-

ne z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 
lub leśna, które znajdują się we władaniu bezro-
botnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 
z późn. zm.) – przez 2 lata od dnia podjęcia dzia-
łalnościw 

2) grunty, budynki i budowle dotychczas niezago-
spodarowane i nowo wybudowane podmiotów 
podejmujących działalność gospodarczą na tere-
nie gminy – na okres 2 lat, począwszy od roz-
poczęcia działalności na tych gruntach lub 
w tych budynkach i budowlach. 

2. Za nieruchomości dotychczas niezagospodarowane 
uważa się takie, które były wykorzystywane rolni-
czo lub nie była na nich prowadzona inna działal-
ność przez okres co najmniej   lat. 

 . W trzecim i czwartym roku prowadzenia działalno-
ści gospodarczej zwolnienie przysługuje w zależno-
ści od liczby zatrudnionych pracowników i wynosi 
odpowiednio: 
1) 1 rok – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej R miejsc pracyw 
2) 2 lata – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 

co najmniej 20 miejsc pracy. 
4. Warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy jest 

przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębior-
stwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w peł-
nym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze śred-
nim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy 
poprzedzających  miesiąc,  w  którym  rozpoczęto 
realizację inwestycji. 

R. Wyklucza się możliwość udzielenia pomocy na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z inwesty-
cjami odtworzeniowymi. 

6. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związa-
nych z nową inwestycją może być udzielana na 
miejsca pracy, które będą tworzone nie później niż 
w okresie   lat od dnia zakończenia inwestycji, 
z którą są związane. 

7. Wkład własny przedsiębiorcy w kosztach zatrud-
nienia musi wynosić co najmniej 2R% i nie może 
zawierać środków uzyskanych w ramach pomocy 
publicznej. 

8. Podatnik jest obowiązany do zachowania miejsc 
pracy w okresie co najmniej 2 lat po upływie okre-
su zwolnienia. 

9. Zwolnienie przysługuje na wniosek podatnika, zło-
żony nie później niż   miesiące od dnia w którym 
podatnik nabył prawo do zwolnienia, po udokumen-
towaniu faktu rozpoczęcia działalności gospodar-
czej oraz utworzenia odpowiedniej ilości miejsc 
pracy i dotyczy nieruchomości związanych z nową 
działalnością gospodarczą. 

§ 4 

Ze zwolnienia, o którym mowa w §  , może skorzy-
stać również przedsiębiorca, który poszerza swoją 
działalność. 
Zwolnienie od podatku obejmuje wówczas tylko nową 
inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowa-
ne budynki, budowle lub ich części przeznaczone na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ R 

1. Podatnik, któremu przysługuje zwolnienie od podat-
ku od nieruchomości na zasadach określonych ni-
niejszą uchwałą, zobowiązany jest złożyć w przed-
kładanej organowi podatkowemu deklaracji podat-
kowej, informację o prawie do tego zwolnienia. 

2. Na początku każdego roku podatkowego, najpóźniej 
do 1R stycznia, podatnik korzystający ze zwolnienia 
jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczącew 
1) poziomu zatrudnieniaw 
2) kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowni-

kóww 
 ) wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

w okresie obejmującym bieżący rok budżetowy 
oraz dwa poprzedzające go lata budżetowe. 

§ 6 

1. O każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej 
utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieru-
chomości podatnik jest zobowiązany powiadomić w 
formie pisemnej organ podatkowy w terminie 
14 dni od daty jej zaistnienia. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do 
zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 
prawa. 

 . W razie niepowiadomienia organu podatkowego 
o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę 
zwolnienia podatnik traci prawo do jakichkolwiek 
zwolnień udzielanych na podstawie niniejszej 
uchwały w okresie następnych   lat podatkowych. 

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatko-
wy co do spełnienia warunków uprawniających do 
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia 
za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia 
i w okresie następnych trzech lat podatkowych. 

R. Podatnicy, o których mowa w ust.   i ust. 4, są 
zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz 
z odsetkami od zaległości podatkowych. 
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6. Przedsiębiorca, który zaprzestanie wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie Gminy Złotory-
ja w okresie wcześniejszym niż określonym w §   i 
§ 4, jest zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy 
w kwocie, w jakiej została ona udzielona wraz z 
odsetkami. 

§ 7 

Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości nie może przekroczyć kwoty podatku na-
leżnego od powierzchni gruntów, powierzchni użytko-
wej budynków lub ich części, od wartości budowli, 
związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą 
za dany rok podatkowy. 

§ 8 

1. Zwolnienia, o których mowa w §   i § 4 niniejszej 
uchwały, nie dotyczą: 
1) podmiotów gospodarczych zalegających z zapła-

tą zobowiązań wobec budżetu Gminy Złotoryjaw 
2) podmiotów powstałych w wyniku przekształceń 

prawnych lub majątkowych dotyczących tych 
podmiotów, przy czym przez przekształcenia 
majątkowe należy rozumieć każde przekształce-
nie dotyczące istniejącego przedsiębiorstwa bez 
istotnej zmiany podmiotu lub rozmiaru jego dzia-
łalności, jak np. wniesienie przedsiębiorstwa 
aportem do spółki lub utworzenie jednoosobowej 
spółki kapitałowejw 

 ) podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost 
zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia pra-
cowników interwencyjnych lub bezrobotnych 
zatrudnionych do robót publicznychw 

4) podmiotów będących w trudnej sytuacji ekono-
micznej, spełniającej kryteria określone w prze-
pisach prawa Unii Zuropejskiej lub znajdujących 
się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej 
z wykorzystaniem pomocy publicznejw 

R) podmiotów, które nie są podatnikami podatku 
od nieruchomości w rozumieniu art   ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.). 

§ 9 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Złotoryja. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia  1 grudnia 
201  r. 
 
 
 PRZZWODNIPZZPW 
 RADW GMINW 

 JÓZEF PAWLUS 
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UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIUZKU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK” W GAĆ 

NR V/20/07 

z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie nstaienia górnzch stawek opłat za nsłngi w zakresie przzu owa-
nia odpadów ko nnainzch do gospodarowania, w tz  ich nnieszkodiiwiania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 69 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1R91 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 1  września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 200R r. 
Nr 2 6, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 4  z późn. 
zm.) w związku z art. 64 ust.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym Zgromadzenie Zkologicznego Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi  ZKOGOKl w Gać uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie 
przyjmowania odpadów komunalnych do gospodaro-
wania, w tym ich unieszkodliwiania w gminach – 
członkach Związkuw 
1. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, 

tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, me-
tale           –   81,00 zł/Mg, 

2. inne odpady komunalne, w tym niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne  – 200,00 zł/Mg. 

Powyższe stawki są stawkami brutto i obejmują opłatę 
za korzystanie ze środowiska oraz podatek VAT 
w wysokości 7%. 

§ 2 

Uchyla się uchwałę nr IV/17/2007 z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
za usługi  w zakresie  przyjmowania odpadów komu-

nalnych do gospodarowania, w tym ich unieszkodli-
wiania.  

§   

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Zkolo-
gicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 ZKOGOKl. 

§ 4 

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

 FRANCISZEK PAŹDZIERNIK 
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Zgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, R0-9R1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ 40-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, R8-R06 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-7R/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, R9-220 Legnica, ul. F. Skarbka  , tel. 0-76/8R6-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, R8- 00 Wałbrzych, ul. Słowackiego 2 a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

R0-9R1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ 40-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, R0-9R1 Wrocław, tel. 0-71/ 40-62-R4. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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