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1824 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  
NR XIX/112/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miezsiiez w Piełsiu nr XIX/1k1/04 z dnia 
k0 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotaczi dla 
                                   przedszioli niepublicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1r ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142e poz. 1r91 z pó/n. 
zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t.j. z 2004 roku Dz. U. Nr 2r6e poz. 2r72 z pó/n. zm.) Rada 
Miejska w Pieńsku uchwala: 
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§ 1 

W uchwale nr XIX/131/04 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 30 czerwca 2004 roku  w sprawie trybu 
udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepu-
blicznych wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 4 skreśla się ustęp 2e 
2. 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Wnioskodawca składa wniosek o częściową 
kwotę dotacji dwa razy do roku w terminie do 
1r stycznia i 1r czerwca przekazując równo-
cześnie gminie rozliczenie z otrzymanej części 
dotacji za poprzedni okres”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmia-
nie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1825 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RIDYICACH  
NR XX/118/2008 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie uwzględnienia w całości siargi Wozewody Dolnośląsiiego na 
wyszczegslnione w siardze przepisy w brzmieniu przyzętym uchwałą nr 
XV/71/07 z dnia 25 październiia 2007 r. Rady Miezsiiez w Riębicach w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w siład 
gminnego zasobu nieruchomości oraz wysoiości opłat z tytułu użytiowania 
                                             wieczystego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142e poz. 1r91 z pó/n. zm.) 
w związku z art. r4 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 1r3e poz. 1270 
z pó/n. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwalae co następuje: 

 
 

§ 1 

Uwzględnia się w całości skargę Wojewody Dolno-
śląskiego (sygn. akt NK.II.0914-16/1r/08 z dnia 22 
stycznia 2008 r. na następujące przepisy zawarte 
w uchwale nr XV/71/07 z dnia 2r pa/dziernika 
2007 r. Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie za-
sad gospodarowania nieruchomościami wchodzą-
cymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz 
wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
poprzez uchylenie: 
1) w § 2 pkt. 9e 11e 12e 13e 
2) w § 11 ust. 2 pkt. 2 i 3e 
3) § 12e 
4) § 13e 
r) § 14e 
6) w § 1r ust. 7e 8e 9 i 10e 
7) § 16e 
8) § 20. 

§ 2 

Upoważnia się Burmistrza Ziębic do podejmowania 
czynności przed sądem administracyjnym w imieniu 
Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie skargie o 
której mowa w  § 1e zgodnie ze stanowiskiem zaję-
tym w niniejszej uchwale. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP MIEJSKIEJ 

 
AGATA SOBKÓW 
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1826 

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XII/87/08 

z dnia r marca 2008 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania dodatisw i innych siładniisw wyna-
gradzania nauczycieli  zatrudnionych w sziołach prowadzonych przez Gminę 
                                               Krośnice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1r i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142e poz. 1r91 z po/n. zm.1) oraz art. 30 ust. 6e art. 49 ust. 2 i  art. r4 
ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97e poz. 674 z pó/n. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
200rr. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczy-
cielie ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 
z 200r rokue poz.181 z pó/n. zm.2) Rada Gminy w Krośnicach uchwalae co 
następuje: 

 
R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogslne 

§ 1 

1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz 
szczególne warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Krośnice dodatków oraz innych składni-
ków wynagrodzenia. 

2. Regulamin określa: 
1) wysokość stawek dodatków: 

a) za wysługę late 
b) motywacyjnegoe 
c) funkcyjnegoe 
d) za warunki pracy;  

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny dora/nych zastępstw; 

3) wysokość i warunki wypłacania składników 
wynagrodzeniae o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 4 i w tym zakresie: 
a) ustala kryteria i tryb przyznawania nagród 

dla nauczycieli ze środków specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz trybu zgłaszania kandydatów do na-
gróde 

b) określa wysokość nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe za-
sady jego przyznawania i wypłacania. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego regulami-
nu jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97e poz. 674 z pó/n. zm.);  

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 
31 stycznia 200r r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-

go nauczycielie ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22e poz. 181  
z pó/n. zm.); 

3) szkole – należy przez to rozumieć gminne 
szkoły podstawowee gimnazja i przedszkole;  

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć rów-
nież wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnyche o których mowa w pkt 3; 

r) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

6) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki organizacyjneje o której mowa w pkt. 3; 

7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gmi-
ny Krośnice; 

8) wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to 
rozumieć wynagrodzenie przewidziane rozpo-
rządzeniem dla określonej kategorii nauczyciela; 

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzine o którym mowa w 
art. 42 ust. 3e art.4 2 ust. 4a oraz ustalony na 
podstawie art. 42 ust. 6e art. 42 ust. 7 pkt. 3 
ustawy Karta Nauczyciela; 

10) minimalnego wynagrodzenia za pracę pracow-
ników – należy rozumieć wynagrodzeniee  
o którym mowa w ustawie z dnia 10 pa/dzier-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200e poz. 1679 z pó/niejszy-
mi zmianami) ustalane przez Ministra Gospo-
darkie Pracy i Polityki Społecznej. 

R o z d z i a ł   2 

Dodatei za wysługę lat 

§ 3 

Dodatek za wysługę lat przysługuje na zasadach 
określonych w art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 7 
rozporządzenia.  
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R o z d z i a ł   3 

Szczegsłowe warunii obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  
                      doraźnych zastępstw 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz godzinę zastępstwa dora/nego ustala 
sięe dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe wa-
runki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdro-
wiae jeżeli praca w godzinach ponadwymiaro-
wych odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęće ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznyche wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymia-
rowych nauczyciela. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/210/08 z dnia 16 kwietnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 we 
fragmencie: „oraz za warunki szkodliwe dla zdro-
wia”). 
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe  w tygodniache w których przypada-
ją dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracye 
oraz w tygodniache w których zajęcia rozpoczy-
nają się lub kończą w środku tygodnia – za pod-
stawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-
wych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy 
– Karta Nauczycielae pomniejszony o 1/r  tego 
wymiaru (lub ¼ e gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowyche za które przysługuje wyna-
grodzenie w takim tygodniue nie może być jed-
nakże większa niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/210/08 z dnia 16 kwietnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 2). 

§ r 

Nauczycielom zatrudnionym w szkołache którzy w 
dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpo-
wiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia 
dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawczee a nie-
otrzymują za ten dzień innego dnia wolnegoe przy-
sługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie prze-
pracowane godziny ponadwymiarowe. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/210/08 z dnia 16 kwietnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § r).  

R o z d z i a ł   4 

Wysoiość dodatiu motywacyznego 

§ 6 

Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny w 
zależności od osiąganych wyników pracye  określo-
nych w   § 6 rozporządzenia.  

§ 7 

1. Wysokość odpisu na dodatki motywacyjne wy-
nosi:  
1) dla nauczycieli równowartość 4% wynagro-

dzenia zasadniczego; 
2) dla nauczycieli doradców metodycznych do 

30% wynagrodzenia zasadniczego; 
3) dla dyrektorów szkół do 40% ich wynagro-

dzenia zasadniczegoe w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach Wójt może podwyższyć 
wysokość dodatku do 50% wynagrodzenia 
zasadniczego; 

4) dla pozostałych stanowisk kierowniczych do 
k0% wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określonye nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz doradcy metodycznegoe a także dla 
nauczycielie którym powierzono pozostałe sta-
nowiska kierowniczee ustala dyrektor szkołye a 
w stosunku do dyrektora Wójt . 

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyj-
nego bierze się w szczególności pod uwagę: 
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
cielae dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocjie efektami egzaminówe 
sprawdzianów albo sukcesami w konkursache 
zawodach i olimpiadach. 

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

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

d) prawidłowe realizowanie zadań wychowawcy 
i osiąganie wyróżniających efektów tej pracy. 

e) wzorowe prowadzenie procesu dydaktyczne-
goe w tym wykorzystanie środków dydak-
tycznyche stosowanie metod aktywizującyche 
prawidłowość oceny ucznia itp.  

f) systematyczna praca z uczniem zdolnyme jak 
również pomoc uczniom posiadającym trud-
ności w nauce. 

g) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych. 

h) wzorowe sprawowanie opieki nad różnymi 
formami pracy pozalekcyjnej z dziećmie której 
działalność jest widoczna. 

i) samorzutne organizowanie impreze w tym 
wycieczeke biwakówe i poszukiwanie środ-
ków na ten cel. 

j) pomoc uczniom mającym trudności materialne. 
k) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeńe pomocy dydaktycznych 
lub urządzeń szkolnych. 

l) systematyczne wzbogacanie swego warszta-
tu pracy. 

m) prawidłowe prowadzenie obowiązującej do-
kumentacji szkolnej nauczyciela–wycho-
wawcy. 
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n) przestrzeganie ustalonego czasu pracy. 
o) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  

z przydzielonych zadań i powierzonych obo-
wiązków. 

p) wykonywanie dodatkowej pracy na rzecz 
szkoły niewynikającej z zakresu obowiązków. 

q) wykazywanie dużego zainteresowania życiem 
szkołye aktywizowanie młodzieży do działa-
nia. 

r) pozyskiwanie sponsorów dla szkoły. 
s) tworzenie dobrej atmosfery w pracy. 
t) dbanie o dobre imię szkoły i pracowników. 
u) inspirowanie i aktywizowanie rodziców w 

pracy na rzecz szkoły i klasy. 
w) opieka nad samorządem uczniowskim lub or-

ganizacjami uczniowskimi działającymi na te-
renie szkoły. 

x) wykonywanie prac na rzecz szkoły – organi-
zowanie impreze uroczystoście przewodzenie 
pracom zespołów rady pedagogicznej i innym 
komisjom szkolnyme organizacjom uczniow-
skime itp. 

y) prowadzenie lekcji koleżeńskiche rad szkole-
niowyche przejawianie innych form aktywno-
ści w ramach wewnątrzszkolnego doskonale-
nia zawodowego nauczycieli. 

z) aktywny udział w realizacji innych zadań sta-
tutowych szkoły. 

R o z d z i a ł   r 

Wysoiość dodatiu funicyznego 

§ 8 

1. Nauczycielome o których mowa w § r pkt 1 
rozporządzeniae przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w tabeli stanowiącej za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 
dla dyrektorów zespołów szkółe zespołów pla-
cówek lub zespołów zakładów kształcenia na-
uczycieli bierze się pod uwagę łączną liczbę od-
działów (grup). 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
szkół lub placówek w granicach stawek określo-
nych tabelą ustala Wójte uwzględniając między 
innymi wielkość szkołye jej warunki organizacyj-
nee złożoność zadań wynikających z funkcji kie-
rowniczeje liczbę stanowisk kierowniczych w 
szkolee wyniki pracy szkoły. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/210/08 z dnia 16 kwietnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 3 we 
fragmencie: „wyniki pracy szkoły”). 
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycielie 

którym powierzono stanowisko wicedyrektora 
szkoły albo inne stanowisko kierownicze prze-
widziane w statucie szkołye oraz dla nauczycielie 
o których mowa w § r pkt 2 rozporządzeniae 
ustala dyrektor szkoły. 

§ 9 

1. Nauczycielom wymienionym w § r pkt 2 lit. a 
rozporządzenia przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości 100,00 zł miesięcznie. 

2. Nauczycielom wymienionym w § r  pkt 2 lit. b 
rozporządzenia przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości 1% ich stawki wynagrodzenia zasad-
niczego z zaokrągleniem do pełnych złotych. 

3. Nauczycielom wymienionym w § r pkt 2 lit. c 
rozporządzenia  przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 1,5% ich stawki wynagrodzenia 
zasadniczego z zaokrągleniem do pełnych zło-
tych. 

§ 10 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnyche dodatki sumują się. 

2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora przysługuje wicedyrektorowi od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego następują-
cego po 3 miesiącach zastępstwa. 

R o z d z i a ł   6 

Wysoiość dodatiu za warunii pracy 

§ 11 

1. Trudne i uciążliwe warunki prace określa § 8 i 9 
rozporządzenia. 

2. Za wykonywanie pracy w warunkache o których 
mowa w ust. 1e przysługuje nauczycielom doda-
tek w wysokości r% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

§ 12 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w 
okresie faktycznego wykonywania pracye z którą 
dodatek jest związany. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/210/08 z dnia 16 kwietnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 1). 
2. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-

dycznegoe zatrudnieni w szkołach (placówkach)e 
za pracęe w których przysługuje dodatek za 
trudne warunki pracye realizujący obowiązujący 
ich wymiar godzin w takich warunkache otrzy-
mują ten dodatek w takiej częście w jakiej reali-
zowany przez nich wymiar godzin zajęć pozosta-
je do obowiązującego w tej szkole (placówce) 
wymiaru godzin zajęć. 

R o z d z i a ł   7 

Wysoiość nauczycielsiiego dodatiu mieszianiowe-
go oraz szczegsłowe zasady zego przyznawania  
                            i wypłacania 

§ 13 

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczycielae zatrud-
nionym w wymiarze  co najmniej połowy obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkołach okre-
ślonych w art. r4 ust.1 – Karty Nauczyciela 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wye w wysokości uzależnionej od liczby człon-
ków rodzinye wypłacany co miesiąc w wyso-
kości: 
1) 5% miesięcznej stawki minimalnego wyna-

grodzenia za pracę pracowników – dla 1–3 
osóbe 

2) 7,5% miesięcznej stawki minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę pracowników – dla 4  
i więcej osób. 
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2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się 
do pełnych złotych w ten sposóbe że kwotę do 
0e49 zł pomija sięe a kwotę od co najmniej 
0er0 zł zaokrągla się do pełnego złotego. 

3. Do osóbe o których mowa w ust.1e zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz dzieci do ukończe-
nia  18 roku życia i do 2r roku życiae gdy kon-
tynuuje naukęe a także rodziców pozostających 
na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowie będą-
cemu także nauczycieleme stale z nim za-
mieszkującemue przysługuje tylko jeden doda-
tek w wysokości określonej ust. 1. Małżonko-
wie wspólnie określają pracodawcęe który bę-
dzie im wypłacał dodatek. 

r. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącue w którym 
złożono wniosek o jego przyznanie. 

7. Prawo do ustalonego dodatku mieszkaniowego 
wygasa z ostatnim dniem miesiącae w którym 
nastąpiły okoliczności powodujące zmianę jego 
wysokości.  

8. Nauczyciele któremu jest wypłacany dodatek 
mieszkaniowye obowiązany jest  niezwłocznie 
zawiadomić pracodawcę o okolicznościach 
powodujących zmiany w ustalonej wysokości 
dodatku.  

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkamie z 
uwzględnieniem w ust. 4. 

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
szkołye a dyrektorowi – Wójt.  

R o z d z i a ł   8 

Ustalenie iryterisw i trybu przyznawania nagrsd dla 
nauczycieli ze środisw speczalnego funduszu na 
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydai-
tyczno-wychowawcze oraz trybu zgłaszania  
                    iandydatsw do nagrsd 

§ 14 

1. Specjalny fundusz nagród w wysokości 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobo-
wych pozostaje w dyspozycji  Wójta i dyrektora 
szkoły. 

2. Ustala się  podział specjalnego funduszu nagród: 
1) nagrody dyrektora – 80% środków finanso-

wych; 
2) nagrody Wójta – 20% środków finansowych. 

§ 1r 

1. Nagroda może być przyznana nauczycielowie 
który przepracował w danej szkole co najmniej 
jeden rok oraz: 

1) wykazuje się osiągnięciami w pracy dydak-
tyczno-wychowawczeje 

2) organizuje i bierze udział z dziećmi i młodzie-
żą w imprezach oświatowyche kulturalnyche 
sportowyche rekreacyjnyche charytatywnych 
w szkole i na terenie gminye 

3) realizuje zadania statutowe gminy. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przy-

znawania nagród dyrektorom. 

§ 16 

1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach w 
innych terminach. 

2. Kandydatów do nagrody Wójta dla nauczycieli 
zgłaszają dyrektorzy. Kandydatów do nagrody 
Wójta dla dyrektorów zgłaszają organy szkoły i 
organizacje związkowe. 

3. Kandydatów do nagrody dyrektora zgłaszają 
organy szkoły i organizację związkowe. 

4. Kandydatury winny być zgłoszone nie pó/niej niż 
do dnia 30 czerwcae a w uzasadnionych przy-
padkach nie pó/niej niż na 30 dni przed wyzna-
czonym terminem przyznawania nagrody. 

§ 17 

1. Dyrektor przyznaje nagrody nauczycielome uza-
sadniając wyróżnienie w formie pisemnej  

2. Wójt Gminy przyznaje nagrodę dyrektorowi 
szkoły oraz nagrodę dla nauczycielie uzasadnia-
jąc ją w formie pisemnej. 

R o z d z i a ł   9 

Przepisy iołcowe 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 19 

Traci moc uchwała Rady Gminy Krośnice nr IV/ 
/19/07 z dnia 14 lutego  2007 r. w sprawie regu-
laminu dodatków i innych składników wynagradza-
nia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wy-
płacania (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 91 z 10 kwietnia 
2007 r.)  

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 
2008 r.  
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP GMINP 

 
WŁADYSŁAW  KLUCZNIK 

_____________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23e poz. 220e Nr 62e poz. rr8e Nr 113e 

poz. 984e Nr 1r3e poz. 1271 i Nr 214e poz. 1806e z 2003 r. Nr 80e poz. 717 i Nr 162e poz. 1r68e z 2004 r. Nr 102e poz. 10r6 
i Nr 116e poz. 1203e z 200r r. Nr 172e poz. 1441 i Nr 116e poz. 14r7e z 2006 r. Nr 17e poz. 128 i Nr 181e poz. 1337e z 2007 r. Nr 
48e poz. 327. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 43e poz. 293 i z 2007 r. Nr 
r6e poz. 372. 
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Rałącznii nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XII/87/ 08 z dnia 
5 marca 2008 r. (poz. 1826) 

 
 

TAYEBA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 
 

 
Miesięczny % wynagrodzenia  

zasadniczego wg jego osobistego 
zaszeregowania Lp. Stanowisko 

od do 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Szkoły wszystkich typów: 
 

a. dyrektor szkoły liczącej od 10 do 16 oddziałów 
b. dyrektor szkoły liczącej 16 oddziałów i więcej 
c. wicedyrektor 

 
 
 

Kierownik świetlicy szkolnej 

 
 

20 
2r 
10 
 
 
 

10 

 
 

4r 
60 
3r 
 
 
 

2r 

 

 
 
 

1827 

UCHWAŁA RADY GMINY STARE YOGACROWICE 
NR XII/80/08 

z dnia 14 kwietnia 2008 r. 

w sprawie miezscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszianiowez zednorodzinnez położonego w obrębie wsi Cieszsw, 
                                     gm. Stare Yogaczowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142e poz. 1r91 z pó/n. 
zm.)e art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80e poz. 717 z pó/n. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr VII/46/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 
3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminye Rada Gminy uchwalae co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi 
Cieszówe gm. Stare Bogaczowice. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacjie zapi-
sanych w planiee inwestycji z zakresu infrastruk-
tury techniczneje które należą do zadań wła-
snych gminye oraz zasadach ich finansowaniae 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-

strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są 
ustaleniami planu. 

§ 2 

1. Przeznaczenie terenu. 
W obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia dotyczące projektowanego 
przeznaczenia terenówe w tym również istnieją-
ce przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia 
planu nie wprowadzają zmiany: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej. 
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej. 
3) R – teren użytkowany rolniczo. 
4) R/WS – tereny użytkowane rolniczo i wód 

powierzchniowych. 
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r) Ro – teren ogrodów przydomowych (strefa 
wyłączona z zabudowy). 

6) KDW – ulice wewnętrzne. 
2. Zagospodarowanie terenu. 

Dla poszczególnych terenów wydzielonych li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące 
zagospodarowanie (oznaczenia terenów zgodnie 
z rysunkiem planu): 

1) 1 MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2) 2 Ro – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne 
(ogrody przydomowe) funkcjonalnie zwią-
zane z projektowaną zabudową mieszka-
niową jednorodzinną. 

3) 3 R/WS – Ustala się zachowanie obecnego 
zagospodarowania terenu (użytki zielonee 
zadrzewieniae wody powierzchniowe)  
z możliwością realizacji zbiorników reten-
cyjnych na istniejącym cieku. 

4) 4 MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

r) r MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

6) 6 MN/U – Ustala się przeznaczenie terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z możliwością realizacji funkcji usługowej. 

7) 7 MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

8) 8 MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

9) 9 MN – Ustala się przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

10) 10 MN – Ustala się przeznaczenie terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

11) 11 R/WS – Ustala się zachowanie obecnego 
zagospodarowania terenu (użytki zielonee 
zadrzewieniae wody powierzchniowe). 

12) 12 MN – Ustala się przeznaczenie terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

13) 13 MN – Ustala się przeznaczenie terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

14) 14 MN/U – Ustala się przeznaczenie terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z możliwością realizacji funkcji usługowej. 

1r) 1r R – Teren użytkowany rolniczo. Ustala 
się zagospodarowanie terenu bez zmian. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego. 
1) Na terenach projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem MN) ustala się reali-
zację budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych z możliwością lokalizacji na działce 
obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem te-
renu (np. garaż wolno stojący lub dobudowa-
ny do budynku mieszkalnego) oraz urządzeń 
towarzyszących: dojśće dojazdówe obiektów 
małej architekturye ogrodów przydomowych  
i ogrodzeń. 

2) Na terenach projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej (oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem MN/U) możliwa jest reali-
zacja budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych z usługami wbudowanymi oraz budyn-
ków usługowych wolno stojących. 

3) Projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionue nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalnee zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy architektu-
ry współczesnej. 

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeńe 
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu. 

r) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewa-
cyjnych typu „siding”e blachy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 

4. Zasady ochrony środowiskae przyrody i krajobra-
zu kulturowego. 
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czych urządzeń przyjaznych dla środowiska  
o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie mogą wykraczać 
poza granice terenue do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać 
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej. 

4) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wy-
niku prowadzenia działalności gospodarczej 
należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami szczególnymi. 

r) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych za-
nieczyszczeń ropopochodnych i innych sub-
stancji chemicznych. 

r. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
przedmiotue co do którego istnieje przypuszcze-
niee iż jest on zabytkieme należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabyteke 
zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytkówe a jeśli jest 
to niemożliwe Wójta Gminy Stare Bogaczowice 
(art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospo-
darowaniae które swą wielkościąe formą lub 
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem. 

2) Na obszarze zabudowye terenach rolnych 
oraz na terenach komunikacji obsługującej 
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zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowyche niezwiązanych z prowadzoną 
działalnościąe zarówno na terenie działeke jak 
i w przyległym pasie drogowym. 

7. Parametry i wska/niki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN, MN/U obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) nieprzekraczalna lub obowiązująca linia zabu-

dowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu. 

2) obowiązuje przedstawiona na rysunku planu 
zasada lokalizacji budynków mieszkalnych na 
działcee 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 20% powierzchni całkowitej działki bu-
dowlaneje 

4) wysokość projektowanej zabudowy ustala się 
na dwie kondygnacje naziemne łącznie z 
poddaszem użytkowym (mieszkalnym lub 
usługowym). Możliwe jest częściowe lub cał-
kowite podpiwniczenie budynkówe 

r) poziom posadowienia budynków ustala się na 
0er m ponad poziom terenu mierzony przy 
wejściu do budynkue 

6) obowiązują dachy symetryczne o stromych 
połaciach. Wymagane nachylenie połaci da-
chowych w granicach od 40O do 4rO. Niedo-
puszczalne jest stosowanie dachu o połaciach 
mijających się na wysokości kalenicy. Obo-
wiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną – matową w kolorze czerwonym lub 
brązowyme 

7) na terenach zabudowy mieszkaniowej należy 
przewidzieć min. 2 miejsca postojowe stałee 
wliczając w to miejsca garażowee na dział-
kach usługowych liczba miejsc postojowych 
warunkowana będzie rodzajem usług i po-
winna być określana indywidualniee 

8) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowę minimum 40% 
ich powierzchni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń 
przydomowae zadrzewieniae uprawy ogrodni-
czee itp.)e 

9) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4 MNe 7 MNe 13 MNe dopuszcza 
się realizację zabudowy mieszkaniowej w 
formie zabudowy szeregowej. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie. 
1) Obszar objęty planem miejscowym położony 

jest w granicach otuliny Książańskiego Parku 
Krajobrazowegoe należy przestrzegać zasad 
zagospodarowania i ochrony walorów przy-
rodniczo-krajobrazowych określonych w roz-
porządzeniu nr 19/98 Wojewody Wałbrzy-
skiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie 
parków krajobrazowych na terenie woje-
wództwa wałbrzyskiego oraz w rozporządze-
niu nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
6 lipca 2000 r.e zmieniającym ww. rozporzą-
dzenie. 

2) W obszarze objętym planem nie dopuszcza 
się realizacji inwestycjie które zgodnie z prze-
pisami o ochronie środowiska zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowiskoe a także instalacji powo-
dujących znaczne zanieczyszczenia poszcze-
gólnych elementów przyrodniczych albo śro-
dowiska jako całości (nie dotyczy urządzeń 
infrastruktury technicznej). 

3) Ochronie przed zainwestowaniem podlegają: 
– teren ogrodów przydomowyche oznaczony 

na rysunku planu symbolem Roe 
– teren użytkowany rolniczoe oznaczony na 

rysunku planu symbolem Re 
– tereny użytkowane rolniczo i wód po-

wierzchniowyche oznaczone na rysunku 
planu symbolem R/WS (nie dotyczy obiek-
tów i urządzeń wodnych związanych z go-
spodarką wodną). 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem. 
Dla projektowanej zabudowy ustala się zasadę 
podziału terenu na działki budowlane. Zasada 
podziału ma charakter orientacyjnye dopuszcza 
się jej korekty. Dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej możliwa jest modyfikacja zasa-
dy podziału przy zachowaniu następujących 
kryteriów: 
1) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do 

drogie 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

powstałej w wyniku wtórnego podziału nie-
ruchomości nie może być mniejsza niż  
800 m2e 

3) szerokość frontu działki przylegającej do 
drogi publicznej nie może być mniejsza niż 
18e0 m. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
W obszarze objętym planem miejscowym znaj-
duje się fragment dwutorowej linii elektroener-
getycznej o napięciu 2 x 220 kV relacji Miku-
łowa–Świebodzice pracującej w krajowym sys-
temie elektroenergetycznym sieci przesyłoweje 
wzdłuż której należy uwzględnić pas technolo-
giczny o szerokości 70 metrów (po 3r metrów 
od osi linii w obu kierunkach)e dla którego 
obowiązują ograniczenia użytkowania jego te-
renu. 
Dla terenów znajdujących się w pasie techno-
logicznym obowiązują następujące ustalenia: 
– nie należy lokalizować budynków mieszkal-

nych i innych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi. W indywidualnych przypadkache 
odstępstwa od tej zasady może udzielić 
właściciel liniie na warunkach przez siebie 
określonyche 

– należy uzgadniać warunki lokalizacji wszel-
kich obiektów z właścicielem liniie 

– nie należy sadzić roślinności wysokiej pod 
linią i w odległości od osi linii po 19 metrów 
w obu kierunkach. 

Ustala się: 
– możliwość budowy dwutorowej linii elektro-

energetycznej o napięciu 400 kV względnie 
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linii wielotoroweje wielonapięcioweje po trasie 
istniejącej dwutorowej linii o napięciu  
2 x 220 kVe 

– możliwość eksploatacji i modernizacji elektro-
energetycznych linii przesyłowych istniejącej i 
nowej linii po jej wybudowaniu. 

11. Zasady modernizacjie rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się 

projektowanymi ulicami wewnętrznymi 
(KDW) o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych od 6e0 m do 10e0 m (zgodnie z rysun-
kiem planu). 

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejącej sieci elektroenergetyczneje po jej 
rozbudowiee na warunkach ustalonych 
przez zarządcę siecie 

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodocią-
goweje w okresie przejściowym możliwe 
rozwiązania lokalne (studnie)e 

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacjie w okresie przejściowym do 
zbiorników bezodpływowyche 

d) odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu lub cieków. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nówe o których mowa w § 2e pozostają one w do-
tychczasowym użytkowaniu. 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planue o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennyme w wysokości 0%. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stare Bogaczowice. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP GMINP 

 
JAN MAKOSIEJ 
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Rałącznii nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Stare Yogaczowice nr XII/80/08 z dnia 
14 iwietnia 2008 r. (poz. 1827) 
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Rałącznii nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Stare Yogaczowice nr XII/80/08 z dnia 
14 iwietnia 2008 r. (poz. 1827) 

 
 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie re-
alizacjie zapisanych w planiee inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do prozeitu miezscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszianiowez zednorodzinnez położonego 
w obrębie wsi Cieszsw, gm. Stare Yogaczowice. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składaniee jak 
również w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizaczi, zapisanych w planie, inwestyczi z zairesu infra-
struitury technicznez należących do zadał własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Cieszówe gm. Stare Bogaczowice. 
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie 
wydatków i wpływów. 
Z prognozy wynikae że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę tech-
niczną oraz transformację terenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiue r0-9r1 Wrocławe pl. Powstańców Warszawy 1e tel. 0-71/340-64-74e 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górzee r8-r06 Jelenia Górae ul. Wiejska 29e tel. 0-7r/764-72-99e 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicye r9-220 Legnicae ul. F. Skarbka 3e tel. 0-76/8r6-08-00 w. 401e 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychue r8-300 Wałbrzyche ul. Słowackiego 23a–24e  

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

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

Urzędue r0-9r1 Wrocławe pl. Powstańców Warszawy 1e tel. 0-71/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiue pl. Powstańców Warszawy 1e r0-9r1 Wrocławe tel. 0-71/340-62-r4. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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