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1968 

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
NR XVI/38/08 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy nr XIII/r/08 Ra5y P wiayz Wayarzysaier  z 5nia 
14 lzyer  2008 r. w sprawie wpr wa5zenia rerzlaminz wynarra5zania na-
zmzymieli zayrz5ni nymi w sza yami, 5la ayórymi  rranem pr wa5ząmym jesy 
                                P wiay Wayarzysai na 2008 r a 

 Na podstawie art. 30 ust. 6–6b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) Rada  owiatu Waabrzyskiego ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucewale nr XIII/5/08 Rady  owiatu Waabrzyskie-
go z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za-
trudnionyce w szkoaace, dla któryce organem pro-
wadzącym jest  owiat Waabrzyski, na 2008 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
W § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia za-
sadnicze nauczycieli;”. 

§ 2 

Wykonanie ucewaay powierza się Zarządowi  owia-
tu Waabrzyskiego.  

§ 3 

Ucewaaa wyceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
daty ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2008 r.  
 
 
 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY  OWIATU 

 
ANDRZEJ LIPIŃSKI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12526  –  oz. 1969 i 1970 

1969 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W BIERUTOWIE  
NR XXIII/176/2008 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zr 5y na z5zielenie a nifiaayy  5  pyay z yyyzyz  
przeaszyaymenia prawa zżyya wania wiemzysyer  w praw  wyasn śmi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeksztaaceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo waasności nie-
ruceomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Rada Miejska 
w Bierutowie ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonizikaty od opaaty 
z tytuau przeksztaacenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo waasności przysaugujące osobom 
zizycznym w odniesieniu do nieruceomości stano-
wiącyce waasność Gminy Bierutów, zabudowanyce 
na cele mieszkaniowe albo przeznaczonyce pod 
tego rodzaju zabudowę. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonizikaty określo-
nej w §1 w wysokości do 90% opaaty z tytuau 
przeksztaacenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo waasności. 

§ 3 

W przypadku użytkowników wieczystyce lub ice 
następców prawnyce, którzy do dnia 31 grudnia 
1985 r. wnieśli jednorazową opaatę za caay okres 
użytkowania wieczystego, wyraża się zgodę na 
udzielenie bonizikaty, o której mowa w §2 w wyso-
kości do 99% opaaty z tytuau przeksztaacenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo waasności.  

§ 4 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bierutów. 

§ 5 

Traci moc ucewaaa nr X XI/284/2006 z dnia  
23 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Bierutowie  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonizikaty 
od opaaty z tytuau przeksztaacenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo waasności przez dotyce-
czasowyce użytkowników i wspóaużytkowników 
wieczystyce, w odniesieniu do nieruceomości sta-
nowiącyce waasność Gminy Bierutów, zabudowa-
nyce na cele mieszkaniowe. 

§ 6 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 

 
 
 
 
 

1970 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXII/13r/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zsyalenia zasa5 a rzysyania ze sy yówea z rraniz wanymi  
w sza yami pr wa5z nymi przez rminę Brzer D lny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami) 
oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zmianami) Rada Miejska w Brzegu 
Dolnym ucewala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12527  –  oz. 1970 i 1971 

§ 1 

Ilekroć w ucewale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkoaę, dla 

której organem prowadzącym jest gmina Brzeg 
Dolny, 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobie-
rającego naukę w szkole, o której mowa w pkt 
1, 

3) stoaówce – należy przez to rozumieć zorganizo-
wane przez szkoaę miejsce zbiorowego korzysta-
nia z posiaków, w którym wydawane lub przygo-
towywane i wydawane są posiaki. 

§ 2 

1. Do korzystania z posiaków w stoaówce upraw-
nieni są uczniowie. 

2. W przypadku, gdy możliwości wydawania bądź 
przygotowywania i wydawania posiaków są 
większe niż wynika to z liczby korzystającyce ze 
stoaówki uczniów, z posiaków w stoaówce mogą 
korzystać pracownicy szkoay oraz inne osoby. 

3. Czas pracy stoaówki określa dyrektor szkoay, 
uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia 
uczniów, warunkujące prawidaowy ice rozwój, 
dobre samopoczucie i zdolność do nauki. 

§ 3 

1. Ustala się opaatę: 
1) dla uczniów – 3,50 za za jeden posiaek, 
2) dla pozostaayce osób – 7,00 za za jeden posi-

aek.  
2. Opaaty za posiaek wnosi się w okresace mie-

sięcznyce, z góry do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić 
korzystanie z posiaków. 

3. W uzasadnionyce przypadkace dyrektor szkoay 
może wyznaczyć inny termin wniesienia opaaty. 

4. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej 
do korzystania z posiaku zwrotowi podlega 
dzienna wysokość opaaty za korzystanie z posia-
ku za każdy, z wyaączeniem pierwszego, dzień 
nieobecności. Zasada ta ma zastosowanie w 
przypadku rezygnacji z posiaku. 

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wy-
sokości opaaty za korzystanie z posiaku za pierw-
szy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezy-
gnacji z posiaku w przypadku, gdy nieobecność 
lub rezygnacja zostaną zgaoszone nie później niż 
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nie-
obecność lub rezygnację. 

§ 4 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 5 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
ogaoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKO 

 
 

1971 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W ŁAWORZE 
NR XXII/126/08 

z dnia 28 maja 2008 r. 

zmieniająma zmiwayę w sprawie zsyalenia yyr 5ni wer   a wiąza wer  
wymiarz r 5zin zajęć nieayórymi nazmzymieli, zniżea r 5zin 5la 5yreay rów 
szaóy i innymi nazmzymieli, ayórym p wierz n  fznamje aier wnimze  raz wy-
miarz r 5zin zajęć nazmzymieli pr wa5ząmymi zajęmia z prze5mi yów 
                                          różnym wymiarze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska ucewala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W ucewale nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektóryce nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów 
szkóa i innyce nauczycieli, którym powierzono zunkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzącyce zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoay lub przedszkola obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznyce, opiekuńczyce i wyceowawczyce określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i ustala się tygo-
dniowy wymiar obowiązkowyce godzin jak w poniższej tabeli: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12528  –  oz. 1971 i 1972 

Lp Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy, obowiązkowy 

wymiar zajęć 
 yrektor przedszkola, w którym utworzone jest stanowisko 
wicedyrektora bez zniżki godzin 

5 godzin 

 yrektor przedszkola, w którym utworzone jest stanowisko 
wicedyrektora ze zniżką godzin 

8 godzin 1. 

Wicedyrektor przedszkola 19 godzin 

2. 
 yrektor szkoły każdego typu liczącej: 
- od 6 oddziałów do 18 oddziałów 
- 19 i więcej oddziałów 

 
5 godzin 
 3 godziny 

3. 
Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej od 6–18 oddzia-
łów 

7 godzin 

4. 
 rugi etat wicedyrektora szkoły tworzy się powyżej 18 od-
działów 

7 godzin 

 
                                                                         § 2               .”. 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 3 

Ucewaaa wceodzi w życie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogaoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz na tablicace ogaoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, w szkoaace  
i przedszkolace. 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 

 
 
 
 
 
 

1972 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W ŁAWORZE 
NR XXII/127/08 

z dnia 28 maja 2008 r. 

zmieniająma zmiwayę w sprawie zmiwalenia syayzyz Gminy Ław r 

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konsty-
tucja Rzeczypospolitej  olskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 
3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Jaworze ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Gminy Jawor stanowiącym zaaącznik do 
ucewaay nr XIX/85/03 Rady Miejskiej w Jaworze z 
dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ucewalenia 
Statutu Gminy Jawor, zmienionym ucewaaą nr 
XXII/104/03 z dnia 24 września 2003 r., ucewaaą 
nr  /262/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., ucewaaą nr 
XI/29/07 z dnia 28 lutego 2007 r. oraz ucewaaą nr 
XX/90/07 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 
– w § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  rotokóa przyjmuje się na następnej sesji. 
Uwagi do protokoau mogą zgaaszać Radni oraz 
osoby zabierające gaos podczas sesji. Uwzględ-
nia się je przez sporządzenie zaaączników do pro-

tokoau zawierającyce sprostowanie bądź uzupea-
nienie na podstawie nagrania sesji. Sprostowa-
nie i uzupeanienie przyjmuje się na najbliższej se-
sji. ”. 

§ 2 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12529  –  oz. 1973 

1973 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ ŁELENIEŁ GJRY 
NR 178/XXVII/2008 

z dnia 13 maja 2008 r. 

w sprawie szmzeróy wymi zasa5 i yryaz zmarzania wierzyyeln śmi ,  5ramza-
nia i r zaya5ania na rayy należn śmi pieniężnymi Miasya Łelenia Góra lza jer  
je5n syea  rranizamyjnymi z yyyzyz należn śmi pieniężnymi, 5  ayórymi nie 
sy szje się przepisów zsyawy – Or5ynamja p 5aya wa  raz wsaazania 
                                  rranów 5  yer  zprawni nymi 

 Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o zinansace publicznyce (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 
art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Miejska w Jele-
niej Górze ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ucewaaa określa szczegóaowe zasady umarzania, 
odraczania terminu zapaaty oraz rozkaadania na raty 
wierzytelności przypadającyce Miastu Jelenia Góra 
lub jego jednostkom organizacyjnym z tytuau należ-
ności pieniężnyce, do któryce nie stosuje się prze-
pisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
ze zm.), zwanyce dalej wierzytelnościami wobec 
osób zizycznyce, osób prawnyce oraz innyce jed-
nostek organizacyjnyce nie posiadającyce osobo-
wości prawnej, zwanyce dalej daużnikami. 

§ 2 

Ilekroć w ucewale jest mowa o: 
1)  wierzytelności – oznacza to wymagalną należ-

ność pieniężną przysaugującą Miastu Jelenia Gó-
ra lub jego jednostkom organizacyjnym, przypa-
dającą od jednego daużnika wraz z należnymi od-
setkami i kosztami określonymi w pkt. 5 i 6 ni-
niejszego paragrazu wedaug stanu na dzień umo-
rzenia, bądź odroczenia terminu spaaty caaości 
lub części należności, lub rozaożenia paatności 
caaości lub części należności na raty, a w przy-
padku gdy należność gaówna zostaaa zapaacona 
– wierzytelnością jest suma odsetek i kosztów 
określonyce w pkt. 5 i 6 niniejszego paragrazu. 

2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 
a) w odniesieniu do osób zizycznyce nieprowa-

dzącyce dziaaalności gospodarczej oraz 
przedsiębiorców opodatkowanyce na zasa-
dace określonyce w przepisace o zryczaato-
wanym podatku doceodowym od niektóryce 
przyceodów osiąganyce przez osoby zizyczne 
– udokumentowany przez daużnika stan zak-
tyczny, z którego wynika, że średniomie-
sięczny aączny doceód na jedną osobę za  
6 miesięcy poprzedzające zaożenie komplet-
nego wniosku, nie przekracza 60% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę określonego 
rozporządzeniem Rady Ministrów, 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców niewymie-
nionyce w lit. a, osób prawnyce oraz innyce 
jednostek organizacyjnyce niemającyce oso-

bowości prawnej – udokumentowany przez 
daużnika stan zaktyczny, z którego wynika, że 
wystąpiaa u niego strata z tytuau prowadzonej 
dziaaalności,  

3) stracie bilansowej – oznacza to samodzielną 
kategorię ekonomiczną wynikającą z raceunku 
zysków i strat, 

4) stracie podatkowej – oznacza to nadwyżkę po-
niesionyce w danym okresie kosztów uzyskania 
przyceodu nad przyceodami w rozumieniu prze-
pisów podatkowyce, 

5) kosztace postępowania – oznacza to opaaty 
sądowe, pocztowe, koszty czynności przygoto-
wawczyce, ogaoszeń oraz inne niezbędne koszty 
poniesione w celu przymusowego doceodzenia 
zapaaty wierzytelności, koszty zastępstwa pro-
cesowego, 

6) kosztace egzekucyjnyce – oznacza to opaaty 
egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowyce 
komornika poniesionyce w toku egzekucji, w za-
kresie niezbędnym do celowego przeprowadze-
nia egzekucji, określonyce ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o komornikace sądowyce i 
egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, 
poz. 1191 ze zm.) oraz koszty zastępstwa praw-
nego w postępowaniu egzekucyjnym, 

7) należności ubocznej – oznacza to odsetki, kosz-
ty postępowania, koszty egzekucyjne, 

8) zjawisku klęskowym – oznacza to katastrozę 
naturalną lub awarię teceniczną, której skutki  
i rozmiary nie kwalizikują jej jako klęskę żywio-
aową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywio-
aowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.), ale jest 
zdarzeniem spowodowanym dziaaaniem sia przy-
rody lub urządzeń tecenicznyce, którego skutki 
nie są możliwe do samodzielnego usunięcia dla 
przeciętnej osoby lub podmiotu gospodarczego, 
dotkniętyce tym zjawiskiem. 

§ 3 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w caaości 
lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania 
wyjaśniającego okoliczności wykażą, że: 
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1) wierzytelność nie zostaaa zaspokojona w toku 
zakończonego postępowania likwidacyjnego      
lub upadaościowego, lub sąd oddalia wniosek o 
ogaoszenie upadaości w związku z brakiem 
środków wystarczającyce na pokrycie kosztów 
postępowania upadaościowego, 

2) daużnik będący osobą prawną zostaa wykreślo-
ny z waaściwego rejestru osób prawnyce, przy 
jednoczesnym braku majątku z którego można 
by byao egzekwować wierzytelność, a odpo-
wiedzialność z tytuau należności nie przeceodzi 
z mocy prawa lub czynności prawnej na osoby 
trzecie,  

3) nie można ustalić daużnika, daużnik zmara nie 
pozostawiając żadnego majątku lub pozostawia 
ruceomości niepodlegające egzekucji na pod-
stawie odrębnyce przepisów i nie można usta-
lić jego następców prawnyce, 

4) zaceodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 
postępowaniu mającym na celu przymusowe   
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów postępowania, 
bądź wszczęcie egzekucji byaoby bezcelowe 
wobec stwierdzenia, że kwota uzyskana z eg-
zekucji nie pokrywaaaby kosztów egzekucyj-
nyce, 

5) koszty upomnienia i innyce dziaaań windyka-
cyjnyce podejmowanyce we waasnym zakresie 
przez wierzyciela przewyższają wierzytelność, 

6) egzekucja okazaaa się bezskuteczna, 
7) wierzytelności pieniężne ulegay przedawnieniu, 
8) wierzytelności pieniężne okazaay się nienależ-

ne, 
9) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione 

ważnym interesem spoaecznym lub gospodar-
czym, 

10) wierzytelność powstaaa w wyniku klęski ży-
wioaowej lub ekologicznej,  

11) wierzytelność powstaaa w wyniku zjawiska 
klęskowego, 

12) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym 
interesom daużnika, a w szczególności jego eg-
zystencji wobec wyjątkowo trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej spowodowanej między 
innymi: 
– bezrobociem, 
– niepeanosprawnością, 
– daugotrwaaą ceorobą, 
– sieroctwem, 
– alkoeolizmem, narkomanią, gdy w rodzinie 

są maaoletnie dzieci. 
2. Umorzenie wierzytelności w odniesieniu do 

przedsiębiorców prowadzącyce zakaad pracy 
ceronionej może mieć miejsce w sytuacji, gdy w 
zaożonym wniosku przedsiębiorca udokumentuje, 
że zapaata wierzytelności spowodowaaaby ko-
nieczność trwaaego zmniejszenia zatrudnienia 
osób niepeanosprawnyce lub, że wystąpiaa strata 
bilansowa i podatkowa wykazana w sprawozda-
niu zinansowym i deklaracji podatkowej za rok 
poprzedzający zaożenie kompletnego wniosku. 

3. Organizacjom pozarządowym prowadzącym 
dziaaalność pożytku publicznego można umorzyć 
wierzytelność w caaości lub części, jeżeli w wy-
niku przeprowadzonego postępowania wyjaśnia-

jącego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania 
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzesta-
nie prowadzenia dziaaalności statutowej. 

4. Umorzenie wierzytelności o cearakterze cywil-
noprawnym, za którą odpowiada solidarnie wię-
cej niż jeden daużnik, może nastąpić wtedy, gdy 
przesaanki umorzenia zaceodzą wobec wszyst-
kice zobowiązanyce. 

5. Umorzenie wierzytelności musi być poprzedzone 
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże 
przynajmniej jedną z przesaanek umorzenia. 

6. Umorzenie może obejmować także wyaącznie 
same należności uboczne. 

7. Umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony 
wniosek daużnika. 

8. Dopuszcza się umorzenie z urzędu w przypad-
kace określonyce w ust. 1 pkt od 1 do 8. 

§ 4 

1. W przypadkace uzasadnionyce ważnym intere-
sem daużnika, na wniosek daużnika, może zostać 
odroczony termin zapaaty caaości lub części wie-
rzytelności lub wierzytelność może zostać rozao-
żona na raty, biorąc pod uwagę możliwości 
paatnicze daużnika oraz uzasadniony interes jed-
nostki organizacyjnej. Do wniosku należy doaą-
czyć dokumenty o któryce mowa w § 5. 

2. Jeżeli daużnik nie spaaci w terminie albo w peanej 
wysokości wierzytelności, której termin paatno-
ści odroczono, albo nie spaaci w peanej wysoko-
ści ustalonyce rat, wierzytelność pozostaaa do 
zapaaty staje się natycemiast wymagalna. 

§ 5 

1. Wniosek daużnika winien zawierać: 
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania daużni-

ka, nazwę, adres siedziby daużnika; 
2) kwotę zadaużenia, 
3) inzormacje o sytuacji majątkowej: 

a) osób, o któryce mowa w § 2 pkt 2  
ppkt a, winny zawierać: 
– zaświadczenie o wysokości doceodów 

uzyskiwanyce przez daużnika jak i jego 
wspóamaażonka, jeżeli pozostaje w 
związku maażeńskim lub osoby, z którą 
pozostaje w zaktycznym pożyciu, (ak-
tualne zaświadczenie za ostatnie 6 
miesięcy od pracodawcy, ostatni odci-
nek renty, zaświadczenie z rejonowego 
urzędu pracy itp.) 

– dokumenty potwierdzające ponoszone 
koszty utrzymania, 

– oświadczenie o posiadanyce ruceomo-
ściace i nieruceomościace; 

b) osób, o któryce mowa w § 2 pkt 2  
ppkt b, winny zawierać: 
– bilans za rok poprzedzający zaożenie 

wniosku, 
– raceunek zysków i strat za rok poprze-

dzający zaożenie wniosku, 
– deklarację podatku doceodowego od 

osób prawnyce za ostanie trzy miesią-
ce poprzedzające zaożenie wniosku, 

– zaświadczenie o ilości osób zatrudnio-
nyce, w przeliczeniu na peane etaty, 
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– wykaz posiadanyce aktywów trwaayce; 
4) powód ubiegania się o umorzenie, odroczenie 

spaaty caaości lub części wierzytelności lub 
rozaożenie spaaty caaości lub części wierzytel-
ności na raty, 

5) proponowane terminy i  kwoty spaaty oraz 
źródaa pokrycia wierzytelności. 

2. Organ, o którym mowa w § 7, wzywa pisemnie 
daużnika do uzupeanienia wniosku w terminie  
7 dni od dnia otrzymania wezwania, jeśli nie 
speania on wymagań określonyce w ust. 1. 

3. Jeżeli daużnik nie dotrzyma terminu określonego 
w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrze-
nia. 

4. W przypadku gdy podane przez daużnika inzor-
macje lub dokumenty budzą wątpliwości co do 
ice zgodności z rzeczywistą sytuacją daużnika, 
organ, o którym mowa w § 7, uprawniony jest 
do przeprowadzenia wywiadu w miejscu za-
mieszkania daużnika lub jego siedzibie. 

§ 6 

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapaaty 
caaości lub części wierzytelności i rozaożenie ice 
na raty opiniują: 
1) waaściwy merytorycznie naczelnik wydziaau 

Urzędu Miasta, jeżeli należność przypisana 
jest w księgace raceunkowyce Miasta, 

2) kierownicy pozostaayce jednostek organiza-
cyjnyce Miasta, jeśli należność przypisana 
jest w księgace raceunkowyce tyce jedno-
stek. 

2. Osoby, o któryce mowa w ust. 1, przedkaadają 
 rezydentowi Miasta propozycję zaaatwienia 
wniosku, wraz  z uzasadnieniem i niezbędną do-
kumentacją. 

§ 7 

1. Do umarzania wierzytelności uprawnione są 
następujące organy: 
1)  rezydent Miasta Jeleniej Góry – bez wzglę-

du na wysokość kwoty wierzytelności sta-
nowiącyce doceody budżetu miasta; 

2) kierownicy jednostek organizacyjnyce Miasta 
Jelenia Góra – jeżeli wartość jednej wierzy-
telności od jednego daużnika nie przekracza 
100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym zaożenie wniosku przez daużni-
ka, ogaoszonego przez  rezesa Gaównego 
Urzędu Statystycznego. 

2. Do odraczania terminu paatności wierzytelności i 
rozkaadania ice na raty uprawnione są następu-
jące organy: 

1)  rezydent Miasta Jeleniej Góry – bez wzglę-
du na wysokość kwoty wierzytelności sta-
nowiącyce doceody budżetu miasta; 

2) kierownicy jednostek organizacyjnyce Miasta 
Jelenia Góra w stosunku do wierzytelności 
osób zizycznyce – jeżeli wartość jednej wie-
rzytelności od jednego daużnika nie przekra-
cza 200% przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym zaożenie wniosku przez dauż-
nika, ogaoszonego przez  rezesa Gaównego 
Urzędu Statystycznego. 

§ 8 

 rzy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie wierzy-
telności, odroczenie terminu ice paatności lub rozao-
żenie na raty spaaty wierzytelności przypadającej od 
przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów o dziaaal-
ności gospodarczej) należy stosować postanowie-
nia i procedury przewidziane w ustawie z dnia  
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawace 
dotyczącyce pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 

§ 9 

Wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozaożenie na 
raty spaaty wierzytelności nie zaaatwione do dnia 
wejścia w życie ucewaay podlegają rozpatrzeniu w 
trybie i na zasadace określonyce niniejszą ucewaaą. 

§ 10 

Traci moc ucewaaa nr 605/X IX/06 Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie 
szczegóaowyce zasad umarzania wierzytelności 
jednostek organizacyjnyce Miasta Jelenia Góra  
z tytuau należności pieniężnyce, do któryce nie sto-
suje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
oraz udzielania innyce ulg w spaacaniu tyce należ-
ności, a także wskazania organów do tego upraw-
nionyce. 

§ 11 

Wykonanie ucewaay powierza się  rezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 12 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEDNICY 
NR XXI/141/2008 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie z5zielenia a nifiaayy 5la najemmów l aali mieszaalnymi, pyamą-
mymi je5n raz w  zsyal ną menę sprze5aży 

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

 
 

§ 1 

1. Wyrazić zgodę, aby w stosunku do najemców 
lokali mieszkalnyce, którzy zaożą wniosek o ice 
wykup w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 
30 września 2008 r. i zobowiążą się dokonać 
jednorazowej zapaaty ustalonej ceny sprzedaży, 
udzielona zostaaa bonizikata w wysokości 95%. 

2. Bonizikatę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się 
o 1 punkt procentowy w przypadku sprzedaży 
lokalu mieszkalnego najemcy, z którym stosunek 
najmu nawiązany zostaa w okresie od 1945 r. do 
dnia 11 listopada 1994 r. i który zaoży pisemne 
zobowiązanie, że uzyskanie wyższej bonizikaty 
zaspokoi jego roszczenia co do zwrotu kaucji 
mieszkaniowej w zwaloryzowanej wysokości. 

§ 2 

W stosunku do najemców lokali mieszkalnyce, któ-
rzy zaożyli wnioski o wykup lokalu mieszkalnego 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ucewaay i do 
tego dnia nie nabyli prawa waasności tyce lokali, 

stosowane będą bonizikaty określone w § 1, w 
przypadku zaożenia przez nice w terminie od dnia 1 
lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., na pi-
śmie oświadczenia o rezygnacji z zakupu lokalu  
z zastosowaniem bonizikat obowiązującyce w dniu 
zaożenia wniosku o wykup lokalu. 

§ 3 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 4 

Ucewaaa wceodzi w życie po  upaywie  14  dni  od  
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W OLSZYNIE 
NR III/22/2008 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  areślenia r 5zajz świa5mzeń p m my z5r w ynej 5la nazmzymieli 
szaóy, 5la ayórymi  rranem pr wa5ząmym jesy Gmina Olszyna 
                        raz warznaów i sp s az imi przyznawania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. 
i art. 72 ust. 1 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 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Olszynie ucewala, co następuje: 
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§ 1 

Nauczycielom, o któryce mowa w art. 72 ust. 1 i 4 
ustawy – Karta Nauczyciela, zwanymi dalej „na-
uczycielami", przyznaje się świadczenia w ramace 
pomocy zdrowotnej. 

§ 2 

1. W budżecie gminy Olszyna przeznacza się środki 
zinansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystającyce z opieki zdrowotnej. 

2. Wysokość środków zinansowyce na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli określona jest na każ-
dy rok w planace zinansowyce placówek oświa-
towyce, dla któryce organem prowadzącym jest 
gmina Olszyna. 

3. Środkami, o któryce mowa w ust. 2, dysponuj ą 
dyrektorzy szkóa. 

4.  omoc zdrowotna udzielana jest w zormie zasia-
ku pieniężnego, zwanego dalej zasiakiem. 

5. Decyzje o przyznaniu  pomocy  zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionyce  w placówkace oświa-
towyce gminy Olszyna podejmuje dyrektor,  
a dla dyrektorów Burmistrz Olszyny w ramace 
zunduszu, którym dysponuje dana placówka. 

6. Zasiaek może być przyznany nauczycielowi nie 
częściej niż raz w roku. 

§ 3 

Zasiaek może być przyznany w związku: 
1. przewlekaą ceorobą nauczyciela, 
2. daugotrwaaym leczeniem szpitalnym oraz ko-

niecznością dalszego leczenia w domu, 
3. daugotrwaaym leczeniem specjalistycznym i re-

eabilitacją leczniczą, 
4. koniecznością zakupu sprzętu reeabilitacyjnego, 

aparatów sauceowyce, wózków inwalidzkice 
itp., 

5. opaatą zabiegów leczniczyce w sanatoriace, 
uzdrowiskace lub ośrodkace reeabilitacyjnyce, 

6. koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki w 
czasie ceoroby. 

§ 4 

1. Wysokość pomocy zdrowotnej uzależniona jest 
od posiadanyce środków zinansowyce, sytuacji 
materialnej wnioskodawcy oraz liczby zaożonyce 
wniosków. 

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest 
zaożenie wniosku, którego wzór stanowi zaaącz-
nik do ucewaay. 

3. Do wniosku winny być doaączone: 
a) oświadczenie o doceodace netto na jednego 

czaonka rodziny ze wszystkice źródea przy-
ceodu z ostatnice trzece miesięcy poprzedza-
jącyce zaożenie wniosku. 

b) zaświadczenie o leczeniu, 
c) kopie raceunków, a w szczególnie uzasad-

nionyce przypadkace oświadczenie waasne 
nauczyciela, z wyszczególnieniem kosztów za 
świadczenia pomocy zdrowotnej, o któryce 
mowa w § 3. 

4. Wniosek skaadany jest przez nauczyciela.  
Z wnioskiem mogą wystąpić również inne oso-
by, upoważnione przez nauczyciela, w przypad-
ku, gdy nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście 
do podejmowania czynności w tym zakresie. 

5. Wnioski rozpatrywane są w miarę potrzeb, lecz 
nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 5 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 6 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 RZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12534  –  oz. 1975 

Zayąmznia 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
w Olszynie nr III/22/2008 z 5nia  
23 awieynia 2008 r. (p z. 197r) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12535  –  oz. 1975 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12536  –  oz. 1975 

 
 

* – niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12537  –  oz. 1976 

1976 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W OLSZYNIE 
NR III/23/2008 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia minimalnymi syawea za  55awanie rrznyów  
a mznalnymi na yerenie Gminy Olszyna w najem lza 5zierżawę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się minimalne stawki w stosunku rocznym 
za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów sta-
nowiącyce mienie komunalne Gminy Olszyna prze-
znaczonyce na cele rolnicze w wysokości 100 za za 
1 ea. 

§ 2 

Ustala się minimalne stawki w stosunku miesięcz-
nym za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów 
stanowiącyce mienie komunalne Gminy Olszyna 
przeznaczonyce na cele: 
1. uprawy ogrodów przydomowyce – w wysokości  

0,05 za/m2 
2. budowy obiektów czasowyce garażowyce –  

w wysokości  1,20 za/m  
3. budowy obiektów czasowyce eandlowo-

usaugowyce – w wysokości 1,80za/m2 
4. rozrywkowe – w wysokości 1,20za/m2 

a) w przypadku okresu krótszego niż  1 miesiąc 
dla obiektów pojedynczyce opaata jednora-
zowa wynosi 60 za 

b) w przypadku okresu krótszego niż 1 miesiąc 
dla zespoau obiektów opaata jednorazowa 
wynosi 120 za 

5. przemysaowe i magazynowe – w wysokości 
0,40 za/m2 

6. inne, niewymienione wyżej cele –w wysokości 
0,10 za/m2 

§ 3 

Ustala się minimalne stawki w stosunku miesięcz-
nym za oddawanie w najem lub dzierżawę budyn-
ków i budowli stanowiącyce mienie komunalne 
Gminy Olszyna przeznaczonyce na cele: 
1. eandlowo-usaugowe, w tym : 

a) do 100 m2 powierzceni – w wysokości  
2,50 za/m2 

b) za każdy następny metr powierzceni do  
500 m2 – w wysokości 1,20 za/m2 

c) za każdy metr powierzceni powyżej 500 m2 
—  w wysokości 0,75 za/m2 

2. przemysaowe, w tym: 
a) do 100 m2 powierzceni – w wysokości  

2,00 za/m2  

b) za każdy następny metr powierzceni do  
500 m2 – w wysokości 1,00 zl/m2 

c) za każdy metr powierzceni powyżej 500 m2 – 
w wysokości 0,50 za/m2 

3. rolnicze – w wysokości  1,00 za/m2 
4. inne – w wysokości  1,00 za/m2 

§ 4 

Burmistrz Olszyny w szczególnyce przypadkace ma 
prawo do obniżenia stawek za najem lub dzierżawę 
gruntów komunalnyce. 

§ 5 

Ucewaaa nie dotyczy lokalizacji obiektów na targo-
wisku gminnym. 

§ 6 

 ocząwszy od 1 stycznia 2009 r. stawki określone 
w § 1, § 2, § 3 ulegają zmianie w każdym kolej-
nym roku kalendarzowym o wskaźnik wzrostu cen i 
usaug konsumpcyjnyce w stosunku do roku po-
przedniego. 

§ 7 

Traci moc ucewaaa nr IX/73/2000 Rady Gminy w 
Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie 
ustalenia minimalnyce stawek za oddawanie grun-
tów komunalnyce na terenie Gminy Olszyna w na-
jem lub dzierżawę. 

§ 8 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 9 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu 
na tablicace ogaoszeń. 
 
 

 RZEWODNICZACY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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1977 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W SYCOWIE 
NR XXV/121/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zsyalenia siemi pzalimznymi szaóy p 5syaw wymi i rimnazjzm 
pr wa5z nymi przez Gminę Symów  raz  areślenia rranim imi  aw 5ów 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 15  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) Rada Miejska ustala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się od roku szkolnego 2008/2009 nastę-
pującą  sieć publicznyce szkóa podstawowyce  
i gimnazjum prowadzonyce przez Gminę Syców: 
1) Szkoaa  odstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia  

w Sycowie, przy ul. Matejki 5, 
2) Szkoaa  odstawowa nr 2 im. Marii Konopnic-

kiej w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 5, 
3) Szkoaa  odstawowa w Droatowicace, 
4) Szkoaa  odstawowa w Dziaaoszy, 
5) Szkoaa  odstawowa w Stradomi Wierzceniej, 
6) Szkoaa  odstawowa w Szczodrowie, 
7) Gimnazjum im. Jana  awaa II w Sycowie, 

przy ul. Kościelnej 3. 

§ 2 

Ustala się następujące obwody publicznyce  szkóa  
podstawowyce i gimnazjum wymienionyce w § 1: 
1. Do obwodu Szkoay  odstawowej nr 1  

im. III Tysiąclecia  w Sycowie, przy ul. Matejki 
5, należą niżej wymienione  ulice i wsie soaeckie: 
Bema, Broniewskiego, Daszyńskiego,  Dąbrow-
skiego, Jana  awaa II, Kolejowa, Komorowska  
z wyaączeniem bloków 2a i 2b, Konopnickiej, 
Księdza Rudy, Księdza Gorczycy, Kossaka, Ko-
ścielna, Kościuszki, Kusocińskiego,  eśna, Ma-
tejki, Norwida, Nowowiejska, Ogrodowa, Ole-
śnicka,  arkowa,  artyzantów,  iastowska, pl. 
Królowej Jadwigi, plac Wolności,  owstańców, 
Reymonta, Robotnicza, Sawickiej, Saowackiego, 
Szkolna, Sucearskiego, Saoneczna, Środkowa, 
Tęczowa, Waaowa, Wierzbowa, Wojska  olskie-
go, Wrocaawska, Zwycięzców, 1 Maja, oraz 
miejscowości Nowy Dwór, Ślizów z przysióakiem 
Bielawki, przysióaek św. Marek o nr 1–4  z so-
aectwa Wielowieś. 

2. Do obwodu Szkoay  odstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej  w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 
5, należą niżej wymienione  ulice i wsie soaeckie: 
Akacjowa, Aleja 15- ecia, Aleja nad Waaem, 
Asnyka, Baczyńskiego, Baękitna, Curii-
Skaodowskiej, Cerobrego, Dąbrowskiej, Dębowa, 
Findera, Garncarska, Hubala, Kaliska, Kaszta-
nowa, Kępińska, Klonowa, Kombatantów, Ko-
morowska 2a i 2b,  Korczaka, Kwiatowa, Krzy-
woustego,   ipowa, Łokietka, Mickiewicza, 
Mieszka I,  Nowotki, Obrońców Westerplatte, 
Okrężna, Zawada, Orzeszkowej,  awaówek,  ol-

na,  rusa, Sikorskiego, Sobieskiego, Starzyń-
skiego, Szaryce Szeregów, Szenwalda, Szosa 
Kępińska, Waryńskiego, Witosa, Zawadzkiego, 
Zubrzyckiego, oraz miejscowości Wioska z przy-
sióakiem  aweaki, Komorów z przysióakiem Niwki 
Garbarskie oraz przysióaek Trzy Ceaaupy z soaec-
twa Biskupic. 

3. Do obwodu Szkoay  odstawowej w Droatowi-
cace należą niżej wymienione wsie soaeckie: 
Droatowice z przysióakami  igota Dziesaawicka  
i Radzyna, Biskupice z przysióakiem Nowy Świat, 
Zawada z przysióakami Baotnik i Wojcieceowo 
Wielkie. 

4. Do obwodu Szkoay  odstawowej w Dziaaoszy 
należą niżej wymienione wsie soaeckie: Dziaaosza 
z przysióakiem Widawa oraz Wielowieś z przy-
sióakiem  św. Marek z wyaączeniem nr 1–4. 

5. Do obwodu Szkoay  odstawowej w Stradomi 
Wierzceniej należą niżej wymienione wsie soaec-
kie: Gaszowice oraz Stradomia Wierzcenia  
z przysióakiem  awaowice. 

6. Do obwodu Szkoay  odstawowej w Szczodrowie 
należy wieś soaecka Szczodrów. 

7. Do obwodu Gimnazjum im. Jana  awaa II  
w Sycowie przy ul. Kościelnej 3 należą następu-
jące miejscowości wraz z przysióakami: Biskupi-
ce, Droatowice, Dziaaosza, Gaszowice, Komo-
rów, Nowy Dwór, Syców, Stradomia Wierzce-
nia, Szczodrów, Ślizów, Wielowieś, Wioska, 
Zawada. 

§ 3 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Syców. 

§ 4 

Traci moc ucewaaa nr IX/30/1999 Rady Miejskiej w 
Sycowie z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie 
projektu sieci szkóa podstawowyce i gimnazjów 
oraz ucewaaa nr X/41/99 Rady Miejskiej w Sycowie 
z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia ob-
wodu publicznej Szkoay  odstawowej nr 1 w Sy-
cowie, ul. Matejki 5, ucewaaa nr X/39/99 Rady 
Miejskiej w Sycowie  z dnia 11 marca 1999 r. w 
sprawie określenia obwodu publicznej Szkoay  od-
stawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, 
ul. Mickiewicza 5, ucewaaa nr X/43/99 Rady Miej-
skiej w Sycowie  z dnia 11 marca 1999 r.  



Dziennik Urzędowy 
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w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoay 
 odstawowej w Dziaaoszy, ucewaaa nr X/45/99 
Rady Miejskiej w Sycowie  z dnia 11 marca 1999 r.  
w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoay 
 odstawowej w Droatowicace, ucewaaa nr X/47/99 
Rady Miejskiej w Sycowie  z dnia 11 marca 1999 r. 
w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoay 
 odstawowej  w  Stradomi Wierzceniej, ucewaaa  
nr X/49/99 Rady Miejskiej w Sycowie  z dnia  
11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu 
publicznej Szkoay  odstawowej w Szczodrowie, 
ucewala nr X/51/99 Rady Miejskiej w Sycowie   

z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia ob-
wodu Gimnazjum w Sycowie, ul. Kościelna 3. 

§ 5 

Ucewaaa wceodzi w życie 14 dni od ogaoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r. 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY  MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW MONIUSZKO 

 
 
 

1978 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W SZKLARSKIEŁ PORKBIE 
NR XXII/228/08 

z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

w sprawie yrwayer  eleayr nimzner   znaa wania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3 i 4 Oraz art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminace (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042) 
i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oceronie zwierząt (Dz. U. 
2003 r. Nr 106. poz. 1002 z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, 
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, poz. 1462 oraz z 2006 r. 
Nr 249, poz. 1830) Rada Miejska Szklarskiej  oręby ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W celu przeciwdziaaania zagrożeniom i uciążli-
wościom dla ludzi powodowanym przez psy 
wprowadza się obowiązek dokonania trwaaego 
ice oznakowania, w sposób umożliwiający iden-
tyzikację. 

2.  osiadacz psa, który zamieszkuje w mieście 
Szklarska  oręba, zobowiązany jest dokonać re-
jestracji oraz trwale go oznakować, poprzez 
wszczepienie pod skórę elektronicznego mikro-
procesora przez lekarza weterynarii, w okresie  
6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszyce 
zasad, z zastrzeżeniem o którym mowa  
w ust. 3. 

3. Obowiązek wynikający z ust. 2: 
1) w przypadku szczeniaka należy wykonać do 

dnia ukończenia przez psa 12 m-cy życia, 
2) w przypadku wejścia w posiadanie psa doro-

saego należy wykonać w terminie 30 dni od 
dnia jego nabycia. 

4. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane 
będzie w wyznaczonyce lecznicace weteryna-
ryjnyce. 

5. Rejestracja i znakowanie psów jest w okresie  
6 miesięcy od daty rozpoczęcia identyzikacji w 

caaości zinansowane przez Miasto Szklarska  o-
ręba.  osiadacz psa nie ponosi z tego tytuau 
kosztów. 

6. Waaścicielem bazy danyce zawierającej podsta-
wowe inzormacje na temat psa oraz jego waaści-
ciela jest Miasto Szklarska  oręba. 

7.  rzepis ust. 2 nie obowiązuje waaścicieli psów 
zrzeszonyce w Związku Kynologicznym w  ol-
sce, którzy dokonują rejestracji oraz trwaaego 
oznakowania psa na zasadace obowiązującyce 
w Związku.  

§ 2 

Burmistrz  Szklarskiej   oręby: 
1. w zormie obwieszczenia określi terminy i miejsca 

trwaaego oznakowania psa przez wybrane lecz-
nice dla zwierząt. 

2. przekaże tekst ucewaay do publicznej wiadomo-
ści, szczególnie poprzez: 
a) rozplakatowanie go w miejscace publicznyce, 
b) zamieszczenie go w biuletynie inzormacji pu-

blicznej na stronie internetowej Miasta 
Szklarskiej  oręby. 

c) przekazanie go lecznicom dla zwierząt i za-
rządcom (administratorom) budynków miesz-
kalnyce wielorodzinnyce. 
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§ 3 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej  oręby. 

 
 
 
 
 

§ 4 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 RZEWODNICZĄCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
 
 
 
 
 

1979 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ WROCŁAWIA 
NR XXI/694/08 

z dnia 15 maja 2008 r. 

w sprawie zmiwalenia miejsm wer  planz zar sp 5ar wania przesyrzenner  
 aszarz w rej nie zlim Zielińsaier , Sw a 5nej, P wsyańmów Dląsaimi 
                                  i Nasyp wej we Wr myawiz 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), 
w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) 
i ucewaaą nr X IX/2975/05 Rady Miejskiej Wrocaawia z dnia 8 grudnia 2005 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej,  o-
wstańców Śląskice i Nasypowej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocaa-
wia nr 12, poz. 704) Rada Miejska Wrocaawia ucewala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a a   1 

Przepisy  rólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swo-
bodnej,  owstańców Śląskice i Nasypowej, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczo-
ny ulicami Zielińskiego, Swobodną,  owstańców 
Śląskice i nasypem kolejowym, przedstawiony 
na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący 
zaaącznik nr 1 do ucewaay. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ocerony dóbr kultury wspóaczesnej – 

ze względu na brak ice występowania; 
2) granic i sposobu zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegającyce oceronie, ustalo-
nyce na podstawie odrębnyce przepisów, w 
tym terenów górniczyce, a także narażonyce 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nyce osuwaniem się mas ziemnyce – ze 
względu na brak takice terenów lub obiek-
tów; 

3) granic obszarów wymagającyce przeksztaa-
ceń lub rekultywacji – ze względu na niewy-
stępowanie takice obszarów; 

4) granic obszarów wymagającyce przeprowa-
dzenia scaleń i podziaaów nieruceomości – ze 
względu na brak takice obszarów; 

5) granic obszarów wymagającyce przeprowa-
dzenia scaleń i podziaaów nieruceomości – ze 
względu na brak takice obszarów; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowyce 
oraz terenów saużącyce organizacji imprez 
masowyce – ze względu na brak takice tere-
nów; 

7) granic pomników zagaady oraz ice strez 
oceronnyce – ze względu na brak występo-
wania takice pomników, oraz ice strez 
oceronnyce. 

§ 2 

1. Określenia stosowane w ucewale oznaczają: 
1) akcent arceitektoniczny – element przyciąga-

jący uwagę do pewnej części budynku; 
2) dojazd – dojazd pojazdem samoceodowym; 
3) dominanta – obiekt budowlany lub jego 

część, który koncentruje uwagę obserwatora 
w obszarze określonym w planie, ze względu 
na swoją wysokość, wielkość lub wyróżnia-
jącą zormę arceitektoniczną; 

4) inzrastruktura teceniczna – sieci uzbrojenia 
tecenicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, ciepaownicze, elektro-
energetyczne, telekomunikacyjne, kabiny te-
lezoniczne i anteny oraz inne podobne; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca zragment terenu, na wyaącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie nadziemnyce 
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 części budynków oraz określonyce w ustale-
niace planu budowli; linia ta nie dotyczy bal-
konów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, ele-
mentów odwodnienia, elementów wystroju 
elewacji i innyce podobnyce elementów bu-
dynków; 

6) nośnik reklamowy – budowla saużąca rekla-
mie; 

7) obszar usytuowania dominanty – teren, w 
którym dopuszczalna jest lokalizacja domi-
nanty; 

8) obszar zabudowany – obszar zajęty przez 
budynek lub budynki, ograniczony jego lub 
ice zewnętrznym obrysem w poziomie tere-
nu; 

9) obiekt wbudowany w budynek – jest to wy-
odrębniona grupa powiązanyce ze sobą po-
mieszczeń, stanowiąca caaość zunkcjonalną i 
znajdująca się w budynku, którego co naj-
mniej 70% powierzceni użytkowej zajmują 
pomieszczenia zaliczone do jednej z kategorii 
przeznaczenia innej od przeznaczenia tej gru-
py pomieszczeń; 

10) obowiązująca ciągaa linia zabudowy – nie-
przekraczalna linia zabudowy, na której musi 
być usytuowana zewnętrzna krawędź ze-
wnętrznej ściany budynku na caaej daugości 
tej linii; linia ta nie dotyczy przejść i przejaz-
dów bramowyce na poziomie terenu; 

11) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być 
usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrz-
nej ściany budynku i określonyce w ustale-
niace planu budowli; 

12) parking samodzielny jednopoziomowy – jed-
nokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przeceowywania samoceodów; 

13) pasaż usaugowy – jest to przejście na pozio-
mie ceodnika, aączące budynki lub ulice, czę-
sto przekryte daceem, w którym mieszczą się 
wejścia do przylegayce sklepów; 

14) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

15) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenu, które powinno domi-
nować na danym terenie; 

16) przeznaczenie uzupeaniające terenu – część 
przeznaczenia terenu, które uzupeania lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

17) teren – część obszaru objętego planem, wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem; 

18) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona 
część terenu, na której obowiązuje inny zbiór 
ustaleń niż na pozostaaej części terenu. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o 
którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graziczne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame z 

granicami strezy ocerony konserwatorskiej, 
granicami arceeologicznej strezy ocerony 

konserwatorskiej oraz granicami obszarów 
reeabilitacji istniejącej zabudowy i inzra-
struktury tecenicznej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) linie wydzielenia wewnętrznego; 
4) symbole wydzielenia wewnętrznego; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) obowiązujące ciągae linie zabudowy; 
7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
8) punkty rozgraniczające odcinki linii zabudo-

wy; 
9) oznaczenie linii zabudowy; 

10) symbole terenów; 
11) korytarz pasażu wewnętrznego. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocaawia stanowi za-
aącznik nr 2 do ucewaay. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi zaaącznik nr 3 do 
ucewaay. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 
zapisanyce w planie, z zakresu inzrastruktury 
tecenicznej, które należą do zadań waasnyce 
gminy oraz zasadace ice zinansowania, zgodnie 
z przepisami o zinansace publicznyce, stanowi 
zaaącznik nr 4 do ucewaay. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-

leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 miesz-
kania lub ice zespóa, a także części budyn-
ków niemieszkalnyce, w któryce znajdują się 
więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami 
towarzyszącymi nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu 

2) eandel detaliczny wielkopowierzceniowy A – 
należy przez to rozumieć obiekty saużące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzceni sprze-
daży powyżej 2000 m² wraz z obiektami to-
warzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu, z wyaączeniem 
stacji paliw; 

3) eandel detaliczny wielkopowierzceniowy B – 
należy przez to rozumieć obiekty saużące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzceni sprze-
daży powyżej 400 m², ale nie większej niż 
2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, z wyaączeniem stacji paliw; 

4) eandel detaliczny maaopowierzceniowy – na-
leży przez to rozumieć obiekty saużące sprze-
daży detalicznej, przystosowane do przyjmo-
wania klientów, o powierzceni sprzedaży do 
2000 m² oraz punkty sprzedaży zakaadów, 
gier losowyce, loteryjnyce i zakaadów spor-
towyce, wraz z obiektami towarzyszącymi 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, z wyaączeniem stacji paliw; 
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5) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koctail-bary, wi-
niarnie, puby, stoaówki, obiekty saużce dzia-
aalności kateringowej, a także obiekty do nice 
podobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

6) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony 
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nice 
podobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

7) drobne usaugi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nice po-
dobne nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

8) widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatry, opery, zilearmonie, sale 
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, 
kabarety, planetaria, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nice podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

9) obiekty upowszeceniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie zilmów, centra in-
zormacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nice 
podobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

10) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć to muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a 
także obiekty do nice podobne nie należące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

11) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecja-
lizowane do potrzeb tworzenia utworów ar-
tystycznyce, a także obiekty do nice podob-
ne nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

12) biura – należy przez to rozumieć to budynki 
lub ice części, w któryce prowadzi się dzia-
aalność związaną z zarządzaniem, dziaaaniem 
organizacji, doradztwem, zinansami, ubezpie-
czeniami, projektowaniem, obsaugą nieru-
ceomości, wynajmem, pośrednictwem, pro-
wadzeniem interesów, pracami badawczo-
rozwojowymi, arceiwizowaniem, dziaaalno-
ścią wydawniczą, reklamą, taumaczeniami, 
przetwarzaniem i przesyaaniem inzormacji, in-
zormatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnyce i radiowyce, przyjmowaniem 
przesyaek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i saużbami ocerony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowyce, a także podobną dziaaalność, 
której nie prowadzi się w budynkace lub ice 
częściace należącyce do innyce kategorii 
przeznaczenia terenu; 

13) obiekty kongresowe i konzerencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe i kon-

zerencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi 
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

14) eotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne turystycznego zakwaterowa-
nia, w tym eotele, motele, pensjonaty, go-
spody, sceroniska turystyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nice 
podobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

15) usaugi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usaug szewskice, krawieckice, rymar-
skice, zotograzicznyce, introligatorskice, poli-
grazicznyce, jubilerskice, lutniczyce, zryzjer-
skice, kosmetycznyce, zegarmistrzowskice, 
pogrzebowyce, ślusarskice, stolarskice, 
punkty napraw artykuaów użytku osobistego i 
użytku domowego, studia wizażu i odceu-
dzania, aaźnie i sauny, solaria, gabinety ma-
sażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożycza-
nia przedmiotów ruceomyce, a także obiekty 
do nice podobne nienależące do innej katego-
rii przeznaczenia terenu; 

16) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przyceodnie, poradnie, ambulatoria, 
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 
dializ, zakaady reeabilitacji leczniczej, stacje 
krwiodawstwa, szkoay rodzenia, gabinety pa-
ramedyczne, a także obiekty do nice podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

17) pracownie medyczne – należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, pro-
tetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracow-
nie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpi-
ku kostnego, a także obiekty do nice podob-
ne nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

18) obiekty ksztaacenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w któryce prowa-
dzone jest ksztaacenie dodatkowe lub uzupea-
niające, w tym kursy i szkolenia oraz dziaaal-
ność wspomagająca proces nauczania, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 
do nice podobne, w tym szkoay, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

19) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w caaości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami 
towarzyszącymi, nienależącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

20) linia kolejowa; 
21) ulice; 
22) drogi wewnętrzne; 
23) ciągi piesze; 
24) ciągi pieszo-rowerowe; 
25) obiekty do parkowania; 
26) stacje transzormatorowe; 
27) urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
eydrozornie, a także obiekty do nice podobne 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

28) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to ro-
zumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
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ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 
a także obiekty do nice podobne nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

29) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 
obiekty zapewniające aączność telezoniczną i 
radiową, w tym centrale telezoniczne i radio-
komunikacyjne, stacje bazowe telezonii ko-
mórkowej, a także obiekty do nice podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia; 

30) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szazy kablowe, a także obiekty do nice po-
dobne nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu. 

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenie terenu : 
1) usaugi centrotwórcze – grupa obejmuje kate-

gorie wymienione w ust. 1 pkt 2–19; 
2) usaugi – grupa obejmuje kategorie wymienio-

ne w ust. 1 pkt 2–5; 
3) inzrastruktura drogowa –grupa obejmuje ka-

tegorie przeznaczenia terenu, o któryce mo-
wa w ust. 1 pkt 22–25; 

4) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, obej-
mujące kategorie wymienione w ust. 1  
pkt 26–30. 

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a a   2 

Usyalenia 5la mayer   aszarz  ajęyer  planem 

§ 5 

Obowiązują ustalenia dotyczące uksztaatowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) budynki, któryce więcej niż 50% powierzceni 

użytkowej zajmują pomieszczenia eandlu deta-
licznego o powierzceni sprzedaży powyżej  
500 m2, nie mogą mieć mniej niż dwie kondy-
gnacje, na co najmniej 50% ice obszaru zabu-
dowanego, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) budynki, któryce pomieszczenia zajmuje eandel 
detaliczny o powierzceni sprzedaży powyżej 
2000 m2 nie mogą mieć mniej niż trzy kondy-
gnacje, na co najmniej 80% ice obszaru zabu-
dowanego; 

3) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, dopusz-
cza się wyaącznie jako obiekty podziemne lub 
wbudowane w budynek; 

4) zakazuje się sytuowania urządzeń tecenicz-
nyce, niebędącymi urządzeniami budowlanymi, 
w tym urządzeń saużącyce klimatyzacji budyn-
ku, na elewacjace i daceace w miejscace wi-
docznyce z ulic otaczającyce obszar planu; 

5) zakazuje się lokalizowania wolno stojącyce no-
śników reklamowyce o powierzceni większej 
niż 8 m²; 

6) zakazuje się lokalizowania wolno stojącyce sta-
cji bazowyce telezonii komórkowyce, masztów 
i wież; 

7) wysokość konstrukcji wsporczyce anten wraz 
z urządzeniami umieszczonymi na nice, lokali-
zowanyce na daceace budynków, nie może 
być większa od 1/3 wysokości budynku; 

8) nie dopuszcza się montażu anten telezonii ko-
mórkowej, lokalizowanyce na daceace budyn-
ków, w odlegaości mniejszej niż 25 m od linii 
rozgraniczającyce tereny ulic 1KD-Z, 4KD-S 
oraz ulicy Zielińskiego; 

9) obowiązuje pasaż usaugowy, o szerokości nie 
mniejszej niż 6 m, w korytarzu pasażu we-
wnętrznego; 

10) wymiar pionowy pasażu usaugowego nie może 
być mniejszy niż 6 m. 

§ 6 

Obowiązują ustalenia dotyczące zasad ocerony  
i ksztaatowania środowiska i krajobrazu oraz ocero-
ny przyrody: 
1) powierzcenie niezabudowane i nieutwardzone 

należy zagospodarować zielenią z elementami 
maaej arceitektury; 

2) obowiązują standardy akustyczne określone 
przepisami szczególnymi, jak dla terenów w 
strezie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkanio-
wą i koncentracją obiektów administracyjnyce, 
eandlowyce i usaugowyce. 

§ 7 

1. Ustala się strezę ocerony konserwatorskiej na 
caaym obszarze planu. 

2. Ustala się arceeologiczną strezę ocerony kon-
serwatorskiej na caaym obszarze objętym pla-
nem, w której prace ziemne należy poprzedzić 
badaniami arceeologicznymi za pozwoleniem 
waaściwyce saużb ocerony zabytków. 

3. Zakres ocerony w arceeologicznej strezie ocero-
ny konserwatorskiej obejmuje mogące się znaj-
dować w niej zabytki arceeologiczne. 

§ 8 

1. Dopuszcza się podziaay oraz scalanie i podziaa 
nieruceomości. 

2.  owierzcenia dziaaki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2 m². 

§ 9 

1. Dopuszcza się inzrastrukturę teceniczną. 
2. Zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyaącznie z 

sieci wodociągowej. 
3. Odprowadzenie ścieków komunalnyce dopusz-

cza się wyaącznie siecią kanalizacyjną. 
4. Odprowadzenie wód opadowyce i roztopowyce 

dopuszcza się wyaącznie siecią kanalizacyjną. 
5. Sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyaącz-

nie jako podziemne. 
6.  inie kablowe sieci telekomunikacyjnyce do-

puszcza się wyaącznie jako podziemne. 

§ 10 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KD-Z, 2KD-D, 4KD-S, 
3KK. 

§ 11 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opaatę, o której mowa w 
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art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
na 30%. 

R o z d z i a a   3 

Usyalenia 5la yerenów 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1UC, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe : 

a) usaugi centrotwórcze, 
b) inzrastruktura drogowa; 

2) uzupeaniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 
b) urządzenia inzrastruktury tecenicznej. 

2.  owierzcenia terenu zajęta przez kategorie prze-
znaczenia terenu lub grupy kategorii przeznacze-
nia terenu, stanowiące przeznaczenie uzupeania-
jące, nie może przekroczyć 40% powierzceni te-
renu i dziaaki budowlanej. 

3. Zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza 
się powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją ustalenia dotyczące uksztaatowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowiązują nieprzekraczalne, obowiązujące i 

obowiązujące ciągle linie zabudowy, jak na 
rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się coznięcie zewnętrznej ściany 
budynku na gaębokość nie większą niż 5 m, 
od obowiązującej ciągaej linii zabudowy, okre-
ślonej na rysunku planu oznaczeniem linii za-
budowy [1]; 

3) dopuszcza się coznięcie zewnętrznej ściany 
budynku na gaębokość nie większą niż 2 m, 
od obowiązującej i obowiązującej ciągaej linii 
zabudowy; 

4) ustala się, że wymiar pionowy budynku, mie-
rzony od poziomu terenu przy najniżej poaoż-
nym wejściu do budynku lub jego części 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do najniższego punktu pokrycia daceu: 
a) w wydzieleniace wewnętrznyce oznaczo-

nyce na rysunku planu symbolami (A), (B), 
(C) i (D) nie może być mniejszy niż 20 m, 

b) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem (E) nie może 
być mniejszy niż 50 m, 

c) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem (F) nie może 
być mniejszy niż 30 m; 

5) ustala się, że wysokość budynków: 
a) w wydzieleniace wewnętrznyce oznaczo-

nyce na rysunku planu symbolami (A) i (B) 
nie może być większa niż 28 m, 

b) w wydzieleniace wewnętrznyce oznaczo-
nyce na rysunku planu symbolami (C) i (F) 
nie może być większa niż 35 m, 

c) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem (D) nie może 
być większa niż 28 m, 

d) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem (E) nie może 
być większa niż 55 m; 

5. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się od terenów 2KD-D i 1KD-Z. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją ustalenia dotyczące parkowania pojazdów 
samoceodowyce: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samoceo-

dów osobowyce, towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu, co 
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami: 
a) dla eandlu detalicznego maaopowierzce-

niowego – 10 miejsc postojowyce na 
1000 m² powierzceni sprzedaży, 

b) dla eandlu detalicznego wielkopowierzce-
niowego – 20 miejsc postojowyce na 
1000 m² powierzceni sprzedaży, 

c) dla eoteli – 25 miejsc postojowyce na 
100 aóżek, 

d) dla gastronomii i rozrywki – 8 miejsc po-
stojowyce na 1000 m² powierzceni użyt-
kowej, 

e) dla widowiskowyce obiektów kultury oraz 
krytyce urządzeń sportowyce – 10 miejsc 
postojowyce na 100 miejsc użytkowyce, 

z) dla obiektów upowszeceniania kultury i 
obiektów wystawienniczyce – 10 miejsc 
postojowyce na 1000 m² powierzceni 
użytkowej, 

g) dla biur oraz obiektów kongresowyce i 
konzerencyjnyce – 15 miejsc postojowyce 
na 1000 m² powierzceni użytkowej, 

e) dla obiektów edukacji - 5 miejsc postojo-
wyce na 1000 m² powierzceni użytkowej, 

i) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszka-
nie; 

2) miejsca postojowe, o któryce mowa w pkt 1, 
należy lokalizować na części dziaaki budowla-
nej, znajdującej się na terenie, na którym usy-
tuowany jest obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyaącznie jako podziemne. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: 
1) wyznacza się wydzielenie wewnętrzne, ozna-

czone symbolem (A) dla tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania; 

2) w wydzieleniu wewnętrznym, o którym mo-
wa w pkt 1, dopuszcza się tymczasowe za-
gospodarowanie, urządzenie i użytkowanie 
terenu do 15 lat, od dnia wejścia w życie 
ucewaay; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym , o którym 
mowa w pkt 1, nie obowiązują ustalenia za-
warte w ust. 4 pkt 4 lit. a i ust. 6; 

4) na terenie, o którym mowa w pkt 1, dopusz-
cza się budowle o przeznaczeniu usaugi. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-Z, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulica; 
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2) uzupeaniające – urządzenia telekomunikacyj-
ne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne ceodniki; 
3) obowiązuje ścieżka rowerowa. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KD-D, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulica; 
2) uzupeaniające – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obowiązuje ceodnik od strony terenu 1UC. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KK, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – linia kolejowa; 
2) uzupeaniające – ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 
1) dopuszcza się ulicę klasy dojazdowej; 
2) ulicę, o której mowa w ust 1, dopuszcza się 

wyaącznie pod estakadą kolejową; 
3) obowiązuje linia kolejowa na estakadzie. 

 

 

 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4KD-S, ustala się przeznaczenie– ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje zagospodarowanie elementami 

pasa drogowego. 

R o z d z i a a   4 

Przepisy a ńm we 

§ 17 

Traci moc ucewaaa nr XXII/529/00 Rady Miejskiej 
Wrocaawia z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie 
ucewalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu  rzedmieścia Świdnickiego 
we Wrocaawiu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 12,  
poz. 219) w obszarze objętym planem. 

§ 18 

Wykonanie ucewaay powierza się  rezydentowi 
Wrocaawia. 

§ 19 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 30 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

WICE RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

_____________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ucewaay zostaay ogaoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.  717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostaay ogaoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880. 
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Zayąmznia nr 1 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/694/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1979) 
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Zayąmznia nr 2 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/694/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1979) 

 
 

Sywier5zenie zr 5n śmi planz z zsyaleniami Syz5izm zwarzna wań i aierznaów 
zar sp 5ar wania przesyrzenner  Gminy Wr myaw 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej,  owstańców Śląskice i Nasypowej z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocaaw, 
przyjętego ucewaaą nr  IX/3249/06 Rady Miejskiej Wrocaawia z dnia 6 lipca 2006 roku 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocaawia z dnia 24 lipca 2006 r. Nr 8, poz. 253). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12548  –  oz. 1979 

Zayąmznia nr 3 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/694/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1979) 
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Zayąmznia nr 4 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/694/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1979) 

 
R zsyrzyrnięmie   sp s aie realizamji zapisanymi w planie inwesyymji z zaaresz infrasyrza-
yzry yeminimznej, ayóre należą 5  za5ań wyasnymi rminy  raz zasa5ami imi finans wania, 

zr 5nie z przepisami   finansami pzalimznymi 
 
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zinansace pu-
blicznyce (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Wrocaawia roz-
strzyga co następuje: 
 
Inwestycje z zakresu inzrastruktury tecenicznej, które należą do zadań waasnyce gminy, 
będą zinansowane z budżetu gminy oraz jednostek, którym zadania z tego zakresu powie-
rzyaa gmina. Nie wyklucza się możliwości wspóazinansowania wyżej wymienionyce zadań 
ze środków zewnętrznyce, w tym pozyskiwanyce z zunduszy Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ WROCŁAWIA 
NR XXI/69r/08 

z dnia 15 maja 2008 r. 

w sprawie zmiwalenia miejsm wer  planz zar sp 5ar wania przesyrzenner  
w rej nie zlim L ynimzej i Meyal wmów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) 
w związku z ucewaaą nr X XII/3026/06 Rady Miejskiej Wrocaawia z dnia 
16 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  otniczej 
i Metalowców (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocaawia nr 2, poz. 19) 
Rada Miejska Wrocaawia ucewala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a a   1 

Przepisy  rólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic  otniczej i Metalowców, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczo-
ny ulicą  otniczą, ulicą  udwika Idzikowskiego 
oraz linią kolejową, przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1:2000, stanowiący zaaącznik nr 1 
do ucewaay. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ocerony dóbr kultury wspóaczesnej – 

ze względu na brak takice dóbr kultury; 
2) wskaźników intensywności zabudowy – ze 

względu na brak takice regulacji; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegającyce oceronie, 
ustalonyce na podstawie odrębnyce przepi-
sów, w tym terenów górniczyce oraz zagro-
żonyce osuwaniem się mas ziemnyce – ze 
względu na brak takice terenów i obiektów; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania. 

§ 2 

Określenia stosowane w ucewale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samoceodowym; 
2) inzrastruktura teceniczna – sieci uzbrojenia 

tecenicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne,  
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ciepaownicze, telekomunikacyjne, a także kabi-
ny telezoniczne, i anteny oraz inne podobne 
obiekty; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnyce części budynków, li-
nia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do 
budynków, elementów odwodnienia i wystroju 
elewacji oraz innyce podobnyce elementów; 

4) nośnik reklamowy – budowla saużąca reklamie; 
5) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzuty 

wszystkice kondygnacji budynku lub budyn-
ków ograniczone zewnętrznym obrysem ścian 
zewnętrznyce; 

6) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przeceowywania samoceodów; 

7) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ice zgrupowanie 
opierające się na gruncie i niebędące elemen-
tem pasa drogowego; 

8) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie; 

9) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenu, która powinna domino-
wać na danym terenie w sposób określony w 
ustaleniace planu; 

10) przeznaczenie uzupeaniające terenu – część 
przeznaczenia terenu, która uzupeania lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniace planu; 

11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny sze-
reg drzew, którego przerwanie dopuszcza się 
na skrzyżowaniace oraz w miejscace dojazdu 
do terenu; 

12) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem; 

13) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań tecenicznyce, zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruce rowerowy, na który mogą 
skaadać się: wydzielone drogi rowerowe, ścież-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strezace 
ograniczonej prędkości, ulice w strezace za-
mieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne; 

14) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona 
część terenu na której obowiązują dodatkowe 
ustalenia poza ustaleniami obowiązującymi na 
caaym terenie. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu,  
o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graziczne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame ze 

strezą ocerony konserwatorskiej dotyczącej 
zabytków arceeologicznyce oraz z granicami 
obszaru reeabilitacji istniejącej zabudowy i in-
zrastruktury tecenicznej; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) granice wydzieleń wewnętrznyce wraz z 

symbolami; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenów; 
6) korytarze lokalizacji ciągu pieszo-rowero-

wego. 
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocaawia stanowi za-
aącznik nr 2 do ucewaay. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi zaaącznik nr 3 do 
ucewaay. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanyce 
w planie inwestycji z zakresu inzrastruktury 
tecenicznej, które należą do zadań waasnyce 
gminy, oraz zasadace ice zinansowania, zgodnie 
z przepisami o zinansace publicznyce, stanowi 
zaaącznik nr 4 do ucewaay. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) eandel detaliczny wielkopowierzceniowy B 

– należy przez to rozumieć obiekty saużące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzceni 
sprzedaży powyżej 400 m2, ale nie większej 
niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyaączeniem stacji pa-
liw; 

2) eandel detaliczny maaopowierzceniowy – 
należy przez to rozumieć obiekty saużące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzceni 
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz 
punkty sprzedaży zakaadów, gier losowyce 
oraz loteryjnyce i zakaadów sportowyce 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyaączeniem stacji paliw; 

3) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stoaówki, obiekty saużące 
dziaaalności kateringowej, a także obiekty 
do nice podobne nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

4) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony 
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

5) drobne usaugi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety 
wróżek i astrologów, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

6) obiekty upowszeceniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie zilmów, centra in-
zormacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 
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7) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a 
także obiekty do nice podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

8) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznyce, a także obiekty do nice po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

9) biura – należy przez to rozumieć budynki 
lub ice części, w któryce prowadzi się dzia-
aalność związaną z zarządzaniem, dziaaaniem 
organizacji, doradztwem, zinansami, ubez-
pieczeniami, projektowaniem, obsaugą nie-
ruceomości, wynajmem, pośrednictwem, 
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, arceiwizowaniem, dzia-
aalnością wydawniczą, reklamą, taumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyaaniem in-
zormacji, inzormatyką, przygotowywaniem 
programów telewizyjnyce i radiowyce, 
przyjmowaniem przesyaek, administracją, 
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem 
obroną narodową, policją, strażą pożarną i 
saużbami ocerony, reprezentowaniem 
państw, instytucjami międzynarodowymi, 
konserwacją i naprawą maszyn biurowyce, 
a także podobną dziaaalność, której nie 
prowadzi się w budynkace lub ice częściace 
należącyce do innyce kategorii przeznacze-
nia terenu; 

10) obiekty kongresowe i konzerencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe  
i konzerencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

11) eotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne turystycznego zakwaterowa-
nia, w tym eotele, motele, pensjonaty, go-
spody, sceroniska turystyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

12) usaugi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usaug szewskice, krawieckice, ry-
marskice, zotograzicznyce, introligatorskice, 
poligrazicznyce, jubilerskice, lutniczyce, zry-
zjerskice, kosmetycznyce, zegarmistrzow-
skice, pogrzebowyce, ślusarskice, stolar-
skice, punkty napraw artykuaów użytku 
osobistego i użytku domowego, studia wi-
zażu i odceudzania, aaźnie i sauny, solaria, 
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i 
wypożyczania przedmiotów ruceomyce,  
a także obiekty do nice podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

13) poradnie medyczne – należy przez to przy-
ceodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, 
zakaady reeabilitacji leczniczej, stacje krwio-
dawstwa, szkoay rodzenia, gabinety para-
medyczne, a także obiekty do nice podob-

ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

14) obiekty ratownictwa medycznego; 
15) pracownie medyczne – należy przez to ro-

zumieć pracownie diagnostyki medycznej, 
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów 
i szpiku kostnego, a także obiekty do nice 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

16) obiekty ksztaacenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w któryce pro-
wadzone jest ksztaacenie dodatkowe lub 
uzupeaniające, w tym kursy i szkolenia, oraz 
dziaaalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,  
a także obiekty do nice podobne, w tym 
szkoay, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

17) uczelnie wyższe; 
18) obiekty naukowe i badawcze – należy przez 

to rozumieć obiekty, w któryce prowadzi 
się dziaaalność naukową lub badawczą, w 
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a także obiekty do nice podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

19) obrona cywilna – należy przez to rozumieć 
obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania obroną cywilną; 

20) policja i saużby ocerony – należy przez to 
rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, 
saużb ocerony, w tym straży ocerony kolei, 
agencji ocerony, z wyjątkiem obiektów sau-
żącyce ice zarządzaniu, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

21) straż pożarna – należy przez to rozumieć 
obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania strażą pożarną; 

22) obiekty wystawienniczo-targowe – należy 
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nice podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

23) produkcja; 
24) produkcja drobna – należy przez to rozu-

mieć niewielkie obiekty związane z prowa-
dzeniem dziaaalności wytwórczej, takie jak 
piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakaady poli-
graziczne i tym podobne, w tym obiekty 
przystosowane do przyjmowania klientów 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nice podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

25) bazy budowlane i sprzętowe – należy przez 
to rozumieć obiekty do przeceowywania i 
konserwacji maszyn i sprzętu oraz przetwa-
rzania materiaaów budowlanyce i gruzu 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nice podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) magazyny i eandel eurtowy – należy przez 
to rozumieć obiekty saużące do skaadowa-
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nia, sortowania, konzekcjonowania, sprze-
daży eurtowej i wysyakowej sprzedaży deta-
licznej towarów wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyaączeniem giead towarowyce, 
a także obiekty do nice podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

27) obsauga pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty saużące obsaudze samoceo-
dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a także 
obiekty do nice podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

28) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty saużące naprawie samoceo-
dów, a także obiekty do nice podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

29) stacje paliw; 
30) zbiórka odpadów; 
31) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

– należy przez to rozumieć obiekty saużące 
przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów 
z wyjątkiem oczyszczalni ścieków; 

32) bazy logistyczne – należy przez to rozumieć 
obiekty saużące do przeaadunku towarów 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nice podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

33) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
budynek mieszkalny wielorodzinny zawiera-
jący więcej niż 2 mieszkania lub ice zespóa, 
a także części budynków niemieszkalnyce, 
w któryce znajdują się więcej niż 2 miesz-
kania, wraz z obiektami towarzyszącymi 
nienależącymi do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

34) zieleń parkowa; 
35) skwery; 
36) aąki; 
37) aąki rekreacyjne; 
38) ogrody dziaakowe; 
39) zieleń parkowo-leśna; 
40) place zabaw; 
41) terenowe urządzenia sportowe – należy 

przez to rozumieć niekryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

42) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 
rozumieć kryte w caaości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

43) obiekty imprez plenerowyce – należy przez 
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkami, w 
tym amziteatry, wraz z obiektami towarzy-
szącymi, a także obiekty do nice podobne, 
nienależące do innyce kategorii przeznacze-
nia terenu; 

44) wody powierzceniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze 
związanymi z nimi obszarami, w tym saużą-
cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wyce, budowle eydroteceniczne, z wyjąt-

kiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty 
do nice podobne nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

45) ogrody tematyczne – należy przez to rozu-
mieć ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne 
lub inne parki z określonym tematem wraz z 
obiektami towarzyszącymi, nienależącymi 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

46) wieże widokowe – należy przez to rozumieć 
obiekty saużące do obserwacji widoków, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

47) obiekty tresury zwierząt; 
48) obiekty lecznictwa zwierząt; 
49) place; 
50) drogi wewnętrzne; 
51) ciągi piesze; 
52) ciągi rowerowe; 
53) ciągi pieszo– rowerowe; 
54) obiekty do parkowania; 
55) ulice; 
56) bocznice kolejowe; 
57) lądowiska; 
58) stacje i przystanki kolejowe; 
59) pętle transportu publicznego; 
60) stacje transzormatorowe; 
61) stacje gazowe; 
62) urządzenia telekomunikacyjne – należy 

przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szazy kablowe, a także obiekty do 
nice podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

63) urządzenia wodociągowe – należy przez to 
rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
eydrozornie, a także obiekty do nice podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

64) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 
a także obiekty do nice podobne, nienależące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

65) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 
obiekty zapewniające aączność telezoniczną 
i radiową, w tym centrale telezoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telezonii 
komórkowej, a także obiekty do nice po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

66) gaówne punkty zasilania w energię elek-
tryczną; 

67) wytwarzanie energii cieplnej; 
68) wytwarzanie energii elektrycznej. 

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu: 
1) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje 

kategorie wymienione w ust. 1 pkt 1–31; 
2) zieleń urządzona – grupa obejmuje kategorie 

wymienione w ust. 1 pkt 34–39; 
3) sport i rekreacja – grupa obejmuje kategorie 

wymienione w ust. 1 pkt 40–43; 
4) inzrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-

tegorie wymienione w ust. 1 pkt 49–54; 
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5) urządzenia inzrastruktury tecenicznej – grupa 
obejmuje kategorie wymienione w ust. 1  
pkt 60–64. 

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a a   2 

Usyalenia 5la mayer   aszarz  ajęyer  planem 

§ 5 

Na powierzceniace niezabudowanyce i nieutwar-
dzonyce obowiązuje urządzenie zieleni. 

§ 6 

Ustala się granice obszaru reeabilitacji istniejącej 
zabudowy i inzrastruktury tecenicznej, tożsame  
z granicami obszaru objętego planem. 

§ 7 

1. Ustala się strezę ocerony konserwatorskiej doty-
czącej zabytków arceeologicznyce, tożsamą z 
granicami obszaru objętego planem. 

2. W strezie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie 
prac ziemnyce należy opiniować z waaściwymi 
saużbami ocerony zabytków. 

§ 8 

W obrębie zabytkowyce stanowisk arceeologicz-
nyce: 
1) nr 322 – osada z okresu wczesnego średniowie-

cza; 
2) nr 438 – cmentarzysko pradziejowe; 
3) nr 439 – osada z okresu neolitu; 
4) nr 1/98/79-27 – ślad osadniczy z okresu paleoli-

tu; 
wyznaczonyce na rysunku planu, a także w przy-
padku odkryć zabytków arceeologicznyce prace 
ziemne muszą być poprzedzone badaniami arcee-
ologicznymi za pozwoleniem waaściwyce saużb 
ocerony zabytków. 

§ 9 

1. Dopuszcza się podziaay oraz scalanie i podziaa 
nieruceomości, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  owierzcenia dziaaki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2 m2. 

§ 10 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samoceodów 

osobowyce towarzyszące poszczególnym kate-
goriom przeznaczenia terenu, co najmniej w licz-
bie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźni-
kami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 
b) dla eandlu detalicznego maaopowierzcenio-

wego i wielkopowierzceniowego B – 20 
miejsc postojowyce na 1000 m2 powierzceni 
sprzedaży; 

c) dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc posto-
jowyce na 1000 m2 

powierzceni użytkowej; 
d) dla biur – 25 miejsc postojowyce na  

1000 m2 powierzceni użytkowej; 
e) dla eoteli – 25 miejsc postojowyce na  

100 miejsc noclegowyce; 
z) dla obiektów naukowyce i badawczyce –  

20 miejsc postojowyce na 100 stanowisk 
pracy; 

g) dla produkcji – 25 miejsc postojowyce na 
100 stanowisk pracy; 

e) dla uczelni wyższyce – 25 miejsc postojo-
wyce na 100 stanowisk pracy oraz miejsc dla 
studentów; 

i) dla obiektów ksztaacenia dodatkowego –  
15 miejsc postojowyce na 1000 m2 po-
wierzceni użytkowej; 

j) dla poradni medycznyce i pracowni medycz-
nyce – 10 miejsc postojowyce na 1000 m2 
powierzceni użytkowej; 

k) dla obiektów upowszeceniania kultury –  
10 miejsc postojowyce na 1000 m2 po-
wierzceni użytkowej; 

l) dla obiektów kongresowyce i konzerencyj-
nyce – 15 miejsc postojowyce na 1000 m2 
powierzceni użytkowej; 

m) dla magazynów i eandlu eurtowego –  
15 miejsc postojowyce na 1000 m2 po-
wierzceni użytkowej; 

n) dla terenowyce i krytyce urządzeń sporto-
wyce – 15 miejsc postojowyce na 100 
miejsc użytkowyce; 

o) dla obiektów wystawienniczo-targowyce – 
20 miejsc postojowyce na 1000 m2 po-
wierzceni użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o któryce mowa w pkt 1, 
należy usytuować na części dziaaki budowlanej 
znajdującej się na terenie, na którym usytuowa-
ny jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyaącznie jako podziemne. 

§ 11 

1. Dopuszcza się inzrastrukturę teceniczną. 
2.  inie elektroenergetyczne dopuszcza się wyaącz-

nie jako podziemne, o ile ustalenia dla terenów 
nie stanowią inaczej. 

§ 12 

Nie dopuszcza się nośników reklamowyce na tere-
nace: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD- , 4KD-S. 

§ 13 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD- , 
4KD-S. 

§ 14 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opaatę, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla: 
1) terenów oznaczonyce na rysunku planu symbo-

lami 1AG i 2AG na 30%; 
2) pozostaayce terenów na 3%. 
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R o z d z i a a   3 

Usyalenia 5la yerenów 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1AG ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) aktywność gospodarcza, 
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
c) inzrastruktura drogowa, 
d) zieleń parkowa, 
e) skwery; 

2) uzupeaniające: 
a) wody powierzceniowe, 
b) terenowe urządzenia sportowe, 
c) kryte urządzenia sportowe, 
d) obiekty lecznictwa zwierząt, 
e) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, 
z) wytwarzanie energii cieplnej, 
g) wytwarzanie energii elektrycznej, 
e) telekomunikacja, 
i) bazy logistyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, 
j) bocznice kolejowe, 
k) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Bazy logistyczne dopuszcza się wyaącznie na 
powierzceni zajmującej nie więcej niż 0,5 ea i 
jako obiekty związane z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu, o którym mowa w ust. 1  
pkt 1 lit. a. 

3. W ramace przeznaczenia przetwarzanie i uniesz-
kodliwianie odpadów nie dopuszcza się spalarni 
śmieci i kruszarni gruzu. 

4. W ramace przeznaczenia lądowiska dopuszcza 
się wyaącznie lądowiska dla eelikopterów. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące sposobu 
uksztaatowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem 
pkt 2; 

2) dla obiektów budowlanyce lub części obiek-
tów budowlanyce, oznaczonyce na rysunku 
planu symbolem X, usytuowanyce poza ob-
szarem wyznaczonym przez ustalone w pla-
nie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopusz-
cza się wyaącznie roboty budowlane polega-
jące na przebudowie, montażu, remoncie  
i rozbiórce; 

3) wysokość budynków i budowli nie może być 
większa niż 30 m, z zastrzeżeniem pkt 4 i 7 
lit. a; 

4) w granicace wydzielenia wewnętrznego C, 
wyznaczonego na rysunku planu wysokość 
budynków i budowli nie może być większa 
niż 54 m; 

5) budynki, któryce więcej niż 50% powierzceni 
użytkowej zajmują pomieszczenia eandlu de-
talicznego o powierzceni sprzedaży powyżej 
500 m2, nie mogą mieć mniej niż dwie kon-
dygnacje nadziemne na co najmniej 50% ice 
obszaru zabudowanego; 

6) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do-
puszcza się wyaącznie w granicace wydziele-

nia wewnętrznego A, wyznaczonego na ry-
sunku planu; 

7) w granicace wydzielenia wewnętrznego A,  
o którym mowa w pkt 6: 
a) wysokość budynków nie może być więk-

sza niż 20 m, 
b) liczba kondygnacji nadziemnyce budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego nie może 
być większa niż 5, 

c) co najmniej 25% powierzceni dziaaki bu-
dowlanej lub terenu należy przeznaczyć na 
zieleń; 

8) obowiązuje urządzenie co najmniej 15% po-
wierzceni terenu jako powierzceni biologicz-
nie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. c  
i pkt 9; 

9) co najmniej 25% powierzceni terenu o prze-
znaczeniu pod obiekty ksztaacenia dodatko-
wego należy przeznaczyć na zieleń; 

10) w granicace wydzielenia wewnętrznego B, 
wyznaczonego na rysunku planu: 
a) obowiązuje zaceowanie wartościowego 

drzewostanu, 
b) obowiązuje zaceowanie zbiornika wodne-

go o powierzceni nie mniejszej niż 0,5 ea, 
c) zakazuje się sytuowania budynków, 
d) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyaącz-

nie na powierzceni nie większej niż 10% 
powierzceni terenu; 

11) wzdauż ulicy  otniczej pas terenu o szeroko-
ści nie mniejszej niż 5 m należy przeznaczyć 
na zieleń wysoką i średniowysoką, w tym 
szpaler drzew; 

12) w miejscace dojazdu do terenu dopuszcza się 
przerwanie pasa terenu przeznaczonego na 
zieleń, o którym mowa w pkt 11; 

13) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy aączący te-
ren 4US, poprzez teren 2KD-Z i 5KDW, z te-
renem 3Z  w obszarze korytarza lokalizacji 
ciągu pieszo-rowerowego, wyznaczonego na 
rysunku planu, 

14) obowiązuje osaonięcie otwartyce placów 
skaadowyce od strony ul.  otniczej oraz tere-
nu 1KD-Z i 2KD-Z. 

6. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyaącznie od terenów 1KD-Z, 
2KD-Z, 5KDW oraz z ulicy  otniczej. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2AG ustala się następujące przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: 

a) aktywność gospodarcza, 
b) inzrastruktura drogowa, 
c) zieleń parkowa, 
d) skwery; 

2) uzupeaniające: 
a) terenowe urządzenia sportowe, 
b) kryte urządzenia sportowe, 
c) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, 
d) wytwarzanie energii cieplnej, 
e) wytwarzanie energii elektrycznej, 
z) telekomunikacja, 
g) bazy logistyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, 
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e) bocznice kolejowe, 
i) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Bazy logistyczne dopuszcza się wyaącznie na 
powierzceni zajmującej nie więcej niż 0,5 ea i 
jako obiekty związane z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1 lit. a. 

3. W ramace przeznaczenia przetwarzanie i uniesz-
kodliwianie odpadów nie dopuszcza się spalarni 
śmieci i kruszarni gruzu. 

4. W ramace przeznaczenia lądowiska dopuszcza 
się wyaącznie lądowiska dla eelikopterów. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące sposobu 
uksztaatowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wysokość budynków nie może być większa 

niż 30 m; 
2) wysokość budowli nie może być większa niż 

40 m; 
3) budynki, któryce więcej niż 50% powierzceni 

użytkowej zajmują pomieszczenia eandlu de-
talicznego o powierzceni sprzedaży powyżej 
500 m2, nie mogą mieć mniej niż dwie kon-
dygnacje nadziemne na co najmniej 50% ice 
obszaru zabudowanego; 

4) obowiązuje urządzenie co najmniej 15% po-
wierzceni terenu jako powierzceni biologicz-
nie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) co najmniej 25% powierzceni terenu o prze-
znaczeniu pod obiekty ksztaacenia dodatko-
wego należy przeznaczyć na zieleń; 

6) obowiązuje osaonięcie otwartyce placów 
skaadowyce od strony terenu 1KD-Z i 2KD-Z. 

6. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyaącznie od terenów 2KD-Z, 
4KD-S i 5KDW. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3Z  ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zieleń urządzona; 
b) wody powierzceniowe, 
c) inzrastruktura drogowa; 

2) uzupeaniające: 
a) place zabaw, 
b) terenowe urządzenia sportowe, 
c) ogrody tematyczne, z zastrzeżeniem ust. 

2, 
d) obiekty tresury zwierząt, 
e) wieże widokowe, 
z) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, 
g) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W ramace przeznaczenia ogrody tematyczne nie 
dopuszcza się ogrodów zoologicznyce i bota-
nicznyce. 

3. W ramace przeznaczenia lądowiska dopuszcza 
się wyaącznie lądowiska dla eelikopterów. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) wzdauż jednej z krawędzi skarp rzeki Ślęzy 

obowiązuje pas o szerokości nie mniejszej niż 

4 m umożliwiający prowadzenie prac kon-
serwacyjnyce; 

2) nie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 
2 dotyczące linii elektroenergetycznyce wy-
sokiego napięcia; 

3) obiekty do parkowania pojazdów samoceo-
dowyce dopuszcza się wyaącznie na terenie 
po zaceodniej stronie rzeki Ślęzy; 

4) w granicace wydzielenia wewnętrznego A, 
wyznaczonego na rysunku planu dopuszcza 
się torowisko tramwajowe; 

5) obszar międzywala rzeki Ślęzy jest obszarem 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyaącznie od 

terenu 1KD-Z, z ulicy  otniczej oraz od ulicy 
zbiorczej będącej przedaużeniem 1KD-Z w kie-
runku póanocnym; 

2) dopuszcza się wyaącznie parkingi terenowe 
otwarte; 

3) w pasie terenu o szerokości nie większej niż 
10 m od stopy zaceodniego waau rzeki Ślęzy 
obowiązuje trasa rowerowa i ciąg pieszy  
o szerokości nie mniejszej niż 3 m. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4US ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) sport i rekreacja, 
b) zieleń parkowa, 
c) skwery, 
d) eotele, 
e) inzrastruktura drogowa, 
z) obiekty imprez plenerowyce; 

2) uzupeaniające: 
a) urządzenia inzrastruktury tecenicznej, 
b) wytwarzanie energii cieplnej, 
c) gastronomia, 
d) rozrywka, 
e) obiekty upowszeceniania kultury, 
z) wystawy i ekspozycje, 
g) biura, z zastrzeżeniem ust. 2, 
e) obiekty kongresowe i konzerencyjne, z za-

strzeżeniem ust. 3, 
i) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 

4 i 5, 
j) usaugi drobne, 
k) obiekty ksztaacenia dodatkowego. 

2. Biura dopuszcza się wyaącznie jako obiekty lub 
części obiektów, w któryce prowadzi się dziaaal-
ność związaną z przeznaczeniem podstawowym 
terenu. 

3. Obiekty kongresowe i konzerencyjne dopuszcza 
się wyaącznie jako obiekty lub części obiektów, 
w któryce prowadzi się dziaaalność związaną z 
przeznaczeniem podstawowym terenu. 

4.  oradnie medyczne dopuszcza się wyaącznie 
jako obiekty lub części obiektów związane z 
przeznaczeniem podstawowym terenu. 

5. W ramace przeznaczenia poradnie medyczne nie 
dopuszcza się ambulatoriów, stacji dializ i stacji 
krwiodawstwa. 
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6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące sposobu 
uksztaatowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) wysokość budynków i budowli nie może być 

większa niż 20 m; 
2) co najmniej 20% powierzceni terenu należy 

przeznaczyć na zieleń; 
3) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy aączący te-

ren 3KD-  z terenem 2KD-Z w korytarzu loka-
lizacji ciągu pieszo-rowerowego, wyznaczo-
nego na rysunku planu; 

4) wzdauż ulicy  otniczej pas terenu o szeroko-
ści nie mniejszej niż 5 m należy przeznaczyć 
na zieleń wysoką i średniowysoką, w tym 
szpaler drzew. 

7. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyaącznie od terenów 2KD-Z  
i 3KD- . 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5E ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – gaówny punkt zasilania w 

energię elektryczną; 
2) uzupeaniające – inzrastruktura drogowa. 

2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyaącznie z ulicy  otniczej przez 
teren 3Z . 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulica; 
2) uzupeaniające: 

a) wody powierzceniowe, 
b) bocznice kolejowe, 
c) aktywność gospodarcza z zastrzeżeniem 

ust. 3, 
d) stacje i przystanki kolejowe z zastrzeże-

niem ust. 5. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny ceod-

nik; 
3) obowiązuje trasa rowerowa. 

3. Aktywność gospodarczą dopuszcza się wyaącz-
nie w granicace wydzielenia wewnętrznego A, 
wyznaczonego na rysunku planu. 

4. W granicace wydzielenia wewnętrznego A, wy-
znaczonego na rysunku planu, dopuszcza się 
wyaącznie roboty budowlane polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce bu-
dynku. 

5. Stacje i przystanki kolejowe dopuszcza się wy-
aącznie na póanoc od rzeki Ślęzy. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KD-Z ustala się przeznaczenie – ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny ceod-

nik; 
3) obowiązuje trasa rowerowa. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KD-  ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulica, 
2) uzupeaniające – urządzenia telekomunikacyj-

ne. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej, 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny ceod-

nik. 

§ 23 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4KD-S ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) ulice, 
b) pętle transportu publicznego; 

2) uzupeaniające: 
a) inzrastruktura drogowa, 
b) stacje i przystanki kolejowe, 
c) stacje transzormatorowe, 
d) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązują ulice klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje ulica klasy lokalnej; 
3) obowiązuje powiązanie ceodników i tras ro-

werowyce usytuowanyce na terenace 1KD-
Z, 2KD-Z i 3KD-  oraz na ulicy Bystrzyckiej; 

4) obowiązuje powiązanie piesze i rowerowe 
przystanków komunikacji publicznej z przy-
stankiem kolejowym Wrocaaw-Kuźniki. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5KDW ustala się przeznaczenie – droga 
wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
je ciąg pieszo-rowerowy lub ciąg pieszy i trasa 
rowerowa aączące teren 2KD-Z z korytarzem lo-
kalizacji ciągu pieszo-rowerowego na terenie 
1AG. 

R o z d z i a a   4 

Przepisy a ńm we 

§ 25 

Traci moc ucewaaa nr IX/40/98 Rady Miejskiej 
Wrocaawia z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie 
ucewalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Metalow-
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ców we Wrocaawiu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 1999 r. 
Nr 1, poz. 9). 

§ 26 

Wykonanie ucewaay powierza się  rezydentowi 
Wrocaawia. 

 

 

 

§ 27 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 30 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

WICE RZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

_________________________- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaay ogaoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostaay ogaoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880. 
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Zayąmznia nr 1 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/69r/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1980) 
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Zayąmznia nr 2 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/69r/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1980) 

 
 

Sywier5zenie zr 5n śmi planz z zsyaleniami 
Syz5izm zwarzna wań i aierznaów zar sp 5ar wania przesyrzenner  Wr myawia 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic 
 otniczej i Metalowców z ustaleniami studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Wrocaawia przyjętego ucewaaą nr  IX/3249/06 Rady Miejskiej Wro-
caawia z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn rzędowy Rady Miejskiej Wrocaawia Nr 8, poz. 
25). 

 
 
 

Zayąmznia nr 3 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/69r4/08 z 5nia 1r ma-
ja 2008 r. (p z. 1980) 

 
 

R zsyrzyrnięmie   sp s aie r zpayrzenia zwar zry sz nymi 5  pr jeayz planz 

W trakcie wyaożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ulic  otniczej i Metalowców, w kresie od 12 marca 2008 r. 
do 10 kwietnia 2008 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyaożenia, 
osoby prawne i zizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
wniosay 2 uwagi dotyczącyce projektu planu. 
Ze zgaoszonyce do projektu planu uwag następujące nie zostaay uwzględnione przez  re-
zydenta Wrocaawia: 
1) uwaga Spóadzielni Mieszkaniowej ROTUNDA dotycząca wyaączenia proponowanego 

terenu aktywności gospodarczej dziaaki nr 4/127 AM2, obręb Gądów Maay przy ul. 
Metalowców 29-29a na której posadowiony jest budynek mieszkalny spóadzielni; 

2) uwaga Spóadzielni Mieszkaniowej ROTUNDA dotycząca uznania Spóadzielni w postę-
powaniu ucewalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 
 otniczej i Metalowców za stronę postępowania; 

3) uwagi  rzedsiębiorstwa Energetycznego „ESX” S.A. dotyczące zmian: 
a) w § 15 ust. 1 pkt 2 dodać nowy punkt „k” o brzmieniu: „w skojarzeniu z wytwa-

rzaniem energii cieplnej”; 
b) w § 16 ust. 1 pkt 2 dodać nowy punkt „i” o brzmieniu: „w skojarzeniu z wytwa-

rzaniem energii cieplnej”; 
c) w § 21 ust. 1 wykreślić saowa: „ – ulica” i zastąpić zapisem następującym  

o brzmieniu: „podstawowe – ulica, uzupeaniające – inzrastruktura teceniczna”; 
d) w § 22 ust. 2 po ostatnim saowie kropkę zastąpić przecinkiem i dodać zapis o na-

stępującym brzmieniu: „inzrastruktura teceniczna”; 
e) w § 23 ust. 2 dodać nowy punkt e o brzmieniu: „inzrastruktura teceniczna”; 
z) w § 24 ust. 1. wykreślić saowa: „– droga wewnętrzna” i zastąpić zapisem następu-

jącym o brzmieniu: „podstawowe – droga wewnętrzna, uzupeaniające – inzrastruk-
tura teceniczna”. 

 
 
 

Zayąmznia nr 4 5  zmiwayy Ra5y Miejsaiej 
Wr myawia nr XXI/69r/08 z 5nia 1r maja 
2008 r. (p z. 1980) 

 
 

R zsyrzyrnięmie   sp s aie realizamji zapisanymi w planie inwesyymji 
z zaaresz infrasyrzayzry yeminimznej, ayóre należą 5  za5ań wyasnymi rminy, 
 raz zasa5ami imi finans wania, zr 5nie z przepisami   finansami pzalimznymi 

 
Inwestycje z zakresu inzrastruktury tecenicznej, które należą do zadań waasnyce gminy, 
będą zinansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanyce z zunduszy Unii 
Europejskiej, a także ze środków zewnętrznyce. 
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1981 

UCHWAŁA RADY MIEŁSKIEŁ W ŻAROWIE 
NR XXV/140/2008 

z dnia 26 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy w sprawie zmiwalenia syayzyz Miasya i Gminy 
Żarów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie ucewala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W ucewale Rady Miejskiej w Żarowie nr 
XXXI/159/2004 z dnia 9 września 2004 roku w 
sprawie ucewalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. We wszystkice paragrazace, ustępace i punk-

tace saowo „Biuro Rady” zastępuje się saowem 
„Rezerat Administracyjny”, 

2. § 58 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Szczegóaowe zasady dziaaania, w tym od-
bywania posiedzeń, obradowania, protokoaowa-
nia, powoaywania podkomisji i zespoaów, komi-
sje ustalają we waasnym zakresie, dziaaając w 
porozumieniu z  rzewodniczącym Rady.” 

§ 2 

Wykonanie ucewaay powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 3 

Ucewaaa podlega ogaoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wceodzi w 
życie po upaywie 14 dni od dnia ogaoszenia. 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY MEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 

 
 
 
 

1982 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XVI/94/2008 

z dnia 6 czerwca 2008 r. 

w sprawie zsyan wienia p mniaa przyr 5y 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 44, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o oceronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Rada Gminy 
Czernica ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się pomnik przyrody: 
1) dąb szypuakowy, w wieku okoao 200 lat, o wy-

miarace: obwód pierśnicy 402 cm, wysokość 
22 m, rozpiętość korony 6 m, rosnący na skwe-
rze obok dzwonnicy na dziaace gminnej  
nr 352/3, przy pl. Jana  awaa II, w obrębie wsi 
Czernica, w powiecie wrocaawskim, w woje-
wództwie dolnośląskim. 

§ 2 

1. Celem ocerony pomnika przyrody – dębu szy-
puakowego, jest zaceowanie w dobrej kondycji 
zdrowotnej drzewa o dużyce rozmiarace i walo-
race krajobrazowo-środowiskowyce. 

2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje waa-
dający gruntem, na którym rośnie pomnikowe 
drzewo - Gmina Czernica. 

§ 3 

Wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 
1. Wycinanie, mszczenie lub uszkadzanie drzewa. 
2. Zrywanie pędów, owoców i liści. 
3. Umieszczanie na drzewie tablic i napisów. 
4. Nacinanie, rycie napisów i znaków. 
5. Wceodzenie na drzewo. 
6. Zanieczyszczanie gleby i otoczenia drzewa oraz 

wzniecanie ognia. 
7. Wykonywanie prac ziemnyce uszkadzającyce 

korzenie drzewa. 
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§ 4 

 oaożenie pomnika przyrody przedstawia zaaącznik 
graziczny – mapka obrębu m. Czernica z oznacze-
niem lokalizacji drzewa. 

§ 5 

Wykonanie ucewaay powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

 

 

§ 6 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni, od 
daty jej ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 RZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
KAROL PIETRUCHA 
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Zayąmznia rrafimzny 5  zmiwayy Ra5y 
Gminy Czernima nr XVI/94/2008 z 5nia  
6 mzerwma 2008 r. (p z. 1982) 
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1983 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKJW 
NR XIV/84/2008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zmiwalenia zmiany miejsm wer  planz zar sp 5ar wania 
przesyrzenner  rminy Mieyaów,  aejmzjąmej  aszar związany z easpl ayamją 
                       arzszywa nayzralner  zy ża „Syróżą Górna” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 
20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związ-
ku z ucewaaą n III/21/2006 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany 
z eksploatacją kruszywa naturalnego zaoża „Stróża Górna” ucewala się, co 
następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 

§ 1 

1. Ucewala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Stróża, 
ucewalonego ucewaaą nr XXXIII/179/2006  
z dnia 22 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj Dolnoślą-
skiego Nr 81 z dnia 14 kwietnia 2006 r., poz. 
1305) oraz miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, ucewa-
lonego ucewaaą nr XXXIII/181/2006 z dnia  
22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj Dolnośląskiego 
Nr 90 z dnia 6 maja 200 r., poz. 1562), na ob-
szarze związanym z eksploatacją kruszywa natu-
ralnego zaoża „Stróża Górna”, zwaną dalej pla-
nem.  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są 
na zaaączniku nr 1 do ucewaay.  

3. Zaaącznikami do ucewaay są: 
1) rysunek planu w skali 1: 2000 wraz z wyry-

sem ze „studium”  – zaaącznik nr 1,  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do planu – zaaącznik nr 2,   
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nyce w planie, inwestycji z zakresu inzra-
struktury tecenicznej, które należą do zadań 
waasnyce gminy, oraz zasadace ice zinanso-
wania zgodnie z przepisami o zinansace pu-
blicznyce – zaaącznik nr 3.  

4. Następujące elementy rysunku planu są ustale-
niami planu:  
1) granica obszaru objętego planem,  
2) granica udokumentowanego zaoża kruszywa 

naturalnego „Stróża Górna”,  
3) granica strezy „OW” ocerony zabytków ar-

ceeologicznyce,  
4) linia rozgraniczająca tereny o różnyce zunk-

cjace lub różnyce zasadace zagospodarowa-
nia, 

5) teren zagrożony zalaniem wodami powo-
dziowymi,  

6) symbole określające przeznaczenie terenów, 

5.  ozostaae elementy rysunku planu mają cearak-
ter inzormacyjny bądź postulatywny. 

§ 2 

W planie nie określa się: 
1) zasad ocerony dóbr kultury wspóaczesnej, ze 

względu na ice brak,  
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

zagrożonyce osuwaniem się mas ziemnyce oraz 
terenów górniczyce ze względu na brak wystę-
powania takice terenów,  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów, ze 
względu na brak takiej potrzeby.  

§ 3 

Ilekroć w ucewale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miej-

scowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w § 1 niniejszej ucewa-
ay, 

2) rysznaz planz – należy przez to rozumieć gra-
ziczny zapis planu przedstawiony na mapie 
ewidencyjnej w skali 1: 2000, stanowiący za-
aącznik graziczny nr 1 do niniejszej ucewaay, 

3)  aszarze – należy przez to rozumieć caay ob-
szar opracowania objęty niniejszą ucewaaą,  

4) syrefie – należy przez to rozumieć wszystkie 
tereny w granicace opracowania planu o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym 

5) yerenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem zunkcji i nume-
rem,  

6) nieprzearamzalnej linii zaaz5 wy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą powierzcenię 
terenu., na którym można lokalizować budynki,   

7) przeznamzeniz  p 5syaw wym yerenz – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które powin-
no przeważać w strezie zunkcjonalnej,  

8) przeznamzeniz 5 pzszmzalnym yerenz – należy 
przez to rozumieć przeznaczenia inne niż pod-
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stawowe, które nie powinno przeważać na da-
nym terenie,  

9) filarze  mir nnym – należy przez to rozumieć 
pas terenu, w granicace którego ze względu na 
oceronę oznaczonyce obszarów lub budowli, 
wydobywanie kopalin nie może być prowadzo-
ne albo może być dozwolone tylko w sposób 
zapewniający oceronę tyce obszarów lub bu-
dowli,  

10) przepisami  5ręanymi – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,  

11) syz5izm – należy przez to rozumieć  „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mietków wraz ze zmianą 
na zragmentace w obrębace Borzygniew i Ma-
niów” ucewalone ucewaaą  Rady Gminy Miet-
ków nr XXXII/162/2005 z dnia 28 grudnia 
2005 r.  

§ 4 

1. Na obszarze planu ustala się następujące kate-
gorie przeznaczenia terenów:  
1) teren powierzceniowej eksploatacji kruszywa, 

oznaczony symbolem 1PE,  
2) tereny obsaugi eksploatacji kruszywa, w stre-

zie oznaczonej symbolem PG,  
3) tereny rolnicze – w strezie oznaczonej sym-

bolem R,  
4) tereny komunikacji, oznaczone symbolami 

1KDW, 2KDW, 3KDW.  
2. Na każdym z terenów zakazuje się innego wyko-

rzystania terenu, niż zgodny z przeznaczeniem 
podstawowym lub dopuszczalnym.  

R O Z D Z I A Ł   II 

PRZEPISY OGJLNE 

§ 5 

Warznai zar sp 5ar wania yerenów wyniaająme  
z zasa5  mir ny śr 5 wisaa, przyr 5y i araj arazz  
                            azlyzr wer  

1. Ścisaej oceronie podlegają dwa stanowiska ro-
ślin:  
1) centuria pospolita na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem 1R,  
2) śnieżyczka przebiśnieg na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 1 E.  
W ramace ocerony, należy przenieść śnieżycz-
kę przebiśnieg na nowe stanowiska o podob-
nyce warunkace siedliskowyce.  

2. Dopuszcza się likwidację lasu na terenie 1 E 
na zasadace określonyce w przepisace odręb-
nyce.  

3. W odlegaości 1,50 m od krawędzi cieku wod-
nego zakazuje się grodzenia terenu oraz reali-
zacji wszelkice inwestycji, z zastrzeżeniem  
ust. 4.  

4. Dopuszcza się zmianę przebiegu cieku wodne-
go po uzgodnieniu z administratorem cieku.  

5. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji  
z siecią drenarską należy opracować dokumen-
tację przebudowy istniejącego systemu drenar-
skiego w sposób zapewniający sprawne jego 
dziaaanie. Dokumentację należy uzgodnić  

z waaściwym terenowo organem ds. melioracji 
wodnyce, a następnie dokonać przebudowy 
istniejącej sieci, pod nadzorem inspektora  
z uprawnieniami w zakresie melioracji wod-
nyce.  arametry rowów melioracyjnyce należy 
tak zaprojektować, aby nie następowaao zale-
wanie i podtapianie lasu sąsiadującego z ob-
szarem planu.  

6. Wszelkie uciążliwości związane z planowaną 
dziaaalnością wydobywczą nie mogą przekra-
czać dopuszczalnyce norm. Należy przyjąć 
rozwiązania tecenologiczne i inzrastrukturalne 
ceroniące przed emisją zanieczyszczeń i eaaasu 
w stopniu zapewniającym oddziaaywanie inwe-
stycji jedynie w granicace terenu, do którego 
inwestor ma tytua prawny.  

7. Należy zabezpieczyć wyrobisko przed niekon-
trolowanym użytkowaniem – skaadowaniem 
odpadów, wylewaniem nieczystości.  

8. Ruce pojazdów obsaugującyce wyrobisko nale-
ży skierować na drogi omijające tereny zabu-
dowane sąsiadującyce wsi.  

9. Należy zrealizować pas zieleni oceronnej po-
między wyrobiskiem a terenem zabudowy wsi 
Stróża  

10. Zaleca się nasadzenia szpalerów drzew i krze-
wów wzdauż dróg dojazdowyce do terenu eks-
ploatacji.  

11. W obrębie terenów zainwestowanyce, saużą-
cyce obsaudze wyrobiska, wszelkie powierzce-
nie niezabudowane i nieutwardzone winny sta-
nowić powierzcenię biologicznie czynną.  

12. Tereny narażone na zanieczyszczenia należy 
utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w sys-
temy kanalizacyjne.  

13.  Ścieki bytowe i przemysaowe, po ice pod-
czyszczeniu do dopuszczalnyce wartości za-
nieczyszczeń na urządzeniace waasnyce inwe-
stora i na jego waasnym terenie, należy odpro-
wadzić do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 
a do czasu jej realizacji i uruceomienia dopusz-
cza się stosowanie indywidualnyce oczysz-
czalni lub zbiorników na zasadace określonyce 
w przepisace odrębnyce.  

14. Do celów grzewczyce należy stosować paliwa 
proekologiczne. 

15.  rzed rozpoczęciem prac ziemnyce pokrywę 
glebową należy zaożyć w pryzmy i wykorzy-
stać na innyce terenace, np. wymagającyce 
rekultywacji.  

16. Oceronę krajobrazu kulturowego należy za-
pewnić poprzez zrekultywowanie terenu po 
zakończeniu eksploatacji w kierunku rolnym, 
jako gospodarstwo rolno-rybackie.  

§ 6 

Warznai zar sp 5ar wania yerenów wyniaająme z 
zasa5  mir ny 5zie5zimywa azlyzr wer  i zaayyaów 

1. Dla caaego obszaru planu ustala się strezę „OW” 
ocerony zabytków arceeologicznyce.  

2. W strezie, o której mowa w ust. 1, wprowadza 
się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków konieczności objęcia ba-
daniami arceeologicznymi prac ziemnyce, zwią-
zanyce z robotami budowlanymi wymagającymi 
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uzyskania pozwolenia na budowę lub zgaoszenia, 
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę 
lub przed zgaoszeniem. Zakres koniecznyce prac 
arceeologicznyce określi Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków.  

§ 7 

Sp s ay zar sp 5ar wania yerenów lza  aieayów 
p 5lerająmymi  mir nie, w yym yerenów  
      naraż nymi na nieaezpiemzeńsywa p w 5zi 

Obszar planu znajduje się na terenie zagrożonym 
zalaniem wodami powodziowymi rzeki Strzegomski, 
w związku z tym budowle, z wyjątkiem obiektów 
tymczasowyce i obiektów obsaugi eksploatacji kru-
szywa, należy posadawiać na gruncie niezagrożo-
nym rozmyciem wodami powodziowymi; należy 
przewidzieć wzmocnienie konstrukcji budowli oraz 
wykopów.  

§ 8 

Szmzerólne warznai zar sp 5ar wania yerenów 
 raz  rranimzenia w imi zżyya waniz 

1. Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przezna-
czonej na staay pobyt ludzi i nasadzania drzew w 
odlegaości mniejszej niż 14,50 m od skrajnego 
toru projektowanej napowietrznej linii elektro-
energetycznej wysokiego napięcia 110 kX.  

2. Zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadza-
nia drzew w odlegaości mniejszej niż 5 m od 
skrajnego przewodu napowietrznej linii energe-
tycznyce średniego napięcia.  

3. Obowiązują następujące ograniczenia dla tere-
nów poaożonyce w sąsiedztwie obszaru kolejo-
wego:  
1) budowle nie mogą być lokalizowane w odle-

gaości mniejszej niż 10,00 m od granicy ob-
szaru kolejowego, przy czym odlegaość ta nie 
może być mniejsza niż 20,00 m od osi skraj-
nego toru,   

2) w obiektace kubaturowyce, z wyjątkiem bu-
dynków tymczasowyce, poaożonyce w strezie 
50,00 m od linii kolejowej należy stosować 
konstrukcje odporne na drgania i wibracje,   

3) w obiektace przeznaczonyce na staay pobyt 
ludzi, poaożonyce w strezie 70,00 m od linii 
kolejowej, należy stosować stolarkę okienną i 
drzwiową taumiącą eaaas,  

4) nasadzenia drzew dopuszcza się w odlegaości 
większej niż 15,00 m od osi skrajnego toru 
kolejowego,   

5) dla ocerony przed zagrożeniami meceanicz-
nymi i iskrzeniem trakcji elektrycznej ogro-
dzenie terenu obsaugi kopalni od strony linii 
kolejowej należy wykonać jako peane beto-
nowe o wysokości min. 1,80 m,   

6) wszelkie dojazdy manewrowe dla samoceo-
dów oraz parkingi muszą mieć nawierzcenię 
twardą ze spadkiem zapewniającym spayw 
wody w kierunku przeciwnym do torów kole-
jowyce,  

7) odlegaość saupów, masztów i obiektów wie-
żowyce od granicy obszaru kolejowego nie 
może być mniejsza niż ice wysokość.  

4. W strezie R – terenów rolniczyce obowiązuje 
zakaz zabudowy.  

§ 9 

Szmzeróy we zasa5y i warznai smalania i p 5ziayz 
nierzmi m śmi 

Dopuszcza się scalanie i podziaa nieruceomości przy 
zaceowaniu następującyce warunków:  
1) dopuszcza się wydzielanie pasów terenów przy-

legającyce do dróg publicznyce, dróg 1KDW, 
2KDW i 3KDW oraz dróg poaożonyce poza ob-
szarem, dla regulacji ice pasów drogowyce,  

2) dopuszcza się likwidację istniejącyce dróg do-
jazdowyce do pól, pod warunkiem zapewnienia 
innego dostępu do drogi publicznej dla terenów 
przy nice poaożonyce,  

3) szerokość wydzielanyce dróg dojazdowyce win-
na być dostosowana do wymagań wynikającyce 
z przewidywanego ruceu pojazdów, zgodnie z 
przepisami budowlanymi, a w szczególności 
ocerony przeciwpożarowej,   

4) obowiązuje kąt poaożenia nowyce granic dziaaek 
w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 
70 do 120 stopni.   

§ 10 

Usyalenia 5 yymząme zasa5  mir ny i aszyayy wania 
ya5z przesyrzenner  

1. Oświetlenie terenów i obiektów nie może powo-
dować pogorszenia warunków użytkowania dróg 
i linii kolejowej, poaożonyce w sąsiedztwie.  

2. Dopuszcza się lokalizację wolno stojącyce obiek-
tów reklamowyce o powierzceni nie większej niż 
4,00 m².   

3. Zabrania się umieszczania reklam:  
1) w pasace drogowyce,   
2) w odlegaości mniejszej niż 10,00 m od grani-

cy obszaru kolejowego,  
3) w miejscace i w sposób utrudniający czytel-

ność inzormacji drogowyce.  
4. Zakazuje się stosowania peanyce ogrodzeń w 

rejonie skrzyżowań dróg oraz przejazdów kole-
jowyce.  

§ 11 

Usyalenia 5 yymząme parameyrów, wsaaźniaów 
aszyayy wania zaaz5 wy  raz zar sp 5ar wania 
                                 yerenz  

1. Ustala się wysokość zabudowy na maksimum 
4,50 m od poziomu terenu do okapu daceu lub 
gzymsu.   

2. Dla gospodarstwa rolno-rybackiego ustala się:  
1) wysokość zabudowy wg ust. 1,  
2) gabaryty zabudowy należy dostosować do 

tradycyjnej zabudowy wsi Stróża,  
3) dacey strome, o kącie naceylenia 35–45 

stopni, kryte daceówką ceramiczną lub mate-
riaaem daceówkopodobnym,  

4) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 5% 
powierzceni terenu w gospodarstwie rolno-
rybackim.   
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§ 12 

Warznai i zasa5y  asyzri w zaaresie a mzniaamji 

1. Obsaugę komunikacyjną obszaru planu stanowić 
będą:  
1) istniejąca publiczna droga powiatowa – poao-

żona poza obszarem planu, przy zaceodniej 
granicy planu,  

2) drogi wewnętrzne – istniejące i projektowa-
ne.  

2. Dopuszcza się likwidację istniejącyce dróg do-
jazdowyce do pól, pod warunkiem zapewnienia 
terenom innego dostępu do drogi publicznej, w 
rozumieniu przepisów odrębnyce. 

3. Dopuszcza się wywóz urobku z kopalni od stro-
ny terenu kolejowego, poaożonego poza obsza-
rem planu, za zgodą zarządcy tego terenu.  

4. Miejsca postojowe należy zapewnić w granicace 
terenu inwestycji w ilości odpowiedniej do po-
trzeb:  
1) minimum 10 miejsc postojowyce dla potrzeb 

eksploatacji kruszywa na terenie 1 E lub w 
strezie  G,  

2) po zakończeniu eksploatacji kruszywa – mi-
nimum 5 miejsc postojowyce na terenie 1 E 
lub w strezie  G w przypadku realizacji zbior-
nika wodnego dla ceowu i eodowli ryb,  

5. Zakazuje się lokalizacji miejsc postojowyce do-
stępnyce bezpośrednio z dróg publicznyce.  

§ 13 

Warznai i zasa5y  asyzri w zaaresie infrasyrzayzry 
yeminimznej 

1.  rojektowane sieci inzrastruktury tecenicznej 
można prowadzić w obrębace linii rozgranicza-
jącyce dróg, w sposób niekolidujący z zunkcją 
komunikacyjną oraz za zgodą zarządzającego 
drogami.  

2. Na terenace 1 E oraz 1 G i 3 G określono 
orientacyjną trasę projektowanej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 
110 kX, której szczegóaowa trasa zostanie 
uściślona przez dysponenta sieci.  

3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeń uzbrojenia tecenicznego wy-
magają uzyskania warunków tecenicznyce 
dysponentów sieci.  

4. Za payrzenie w w 5ę:  
1) dla potrzeb eksploatacji kruszywa dopusz-

cza się indywidualne ujęcie wody,  
2) po zakończeniu eksploatacji – z istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej poprzez jej roz-
budowę, na warunkace uzgodnionyce  
z dysponentem sieci.  

5. O5pr wa5zenie śmieaów ayy wymi i przemy-
sy wymi:  
1) dla potrzeb eksploatacji kruszywa dopusz-

cza się stosowanie indywidualnyce rozwią-
zań w zakresie gospodarki ściekowej, na 
zasadace określonyce w przepisace odręb-
nyce,  

2) po zakończeniu eksploatacji – do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej re-
alizacji, dopuszcza się – do szczelnyce 

zbiorników bezodpaywowyce zlokalizowa-
nyce na terenie waasnym inwestora, z wy-
wozem nieczystości do gminnej oczyszczal-
ni ścieków na warunkace uzgodnionyce z 
zarządcą oczyszczalni, z obowiązkiem pod-
aączenia do kanalizacji sanitarnej w cewili jej 
uruceomienia oraz zlikwidowania zbiorni-
ków bezodpaywowyce po skanalizowaniu 
terenu,  

3) ścieki przemysaowe, przed ice odprowadze-
niem, winny być podczyszczone na terenie 
waasnym inwestora do dopuszczalnego po-
ziomu zanieczyszczeń, określonego w prze-
pisace odrębnyce.  

6. O5pr wa5zenie wó5  pa5 wymi i r zy p -
wymi:  
Tereny zainwestowania, na któryce może 
dojść do zanieczyszczenia substancjami ropo-
poceodnymi lub innymi szkodliwymi, należy 
wyposażyć w systemy odprowadzenia wód 
opadowyce i roztopowyce, a powierzcenie, na 
któryce może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami – utwardzić i uszczelnić; przed od-
prowadzeniem wód opadowyce ww. substan-
cje należy usunąć do wartości, określonyce w 
przepisace odrębnyce.  

7. Za payrzenie w enerrię eleayrymzną: 
1) zasilanie w energię elektryczną obszaru ob-

jętego planem należy planować z istniejącej 
sieci NN i SN, po jej rozbudowie, zgodnie  
z warunkami tecenicznymi określonymi 
przez dysponenta sieci,  

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transzor-
matorowyce na terenace przeznaczonyce 
na obsaugę eksploatacji powierzceniowej 
kruszywa, stosownie do potrzeb użytkow-
ników, pod warunkiem zapewnienia do nice 
dojazdu,   

3) dopuszcza się przebudowę istniejącej na-
powietrznej sieci średniego napięcia na wa-
runkace określonyce przez dysponenta sie-
ci.  

4) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 
zapotrzebowania na energię elektryczną na-
leży realizować na podstawie indywidual-
nyce umów zawieranyce na wniosek zainte-
resowanego inwestora.  

8. Za payrzenie w enerrię mieplną: 
Indywidualne, z zaleceniem paliw proekolo-
gicznyce; dopuszcza się wykorzystanie odna-
wialnyce źródea energii.  

9. Gr ma5zenie i zszwanie  5pa5ów:  
1) w zakresie gospodarki odpadami komunal-

nymi ustala się ice selekcjonowanie i wy-
wóz na skaadowisko odpadów na podstawie 
umów cywilno-prawnyce zawieranyce przez 
waaścicieli posesji, zgodnie z zasadami usta-
lonymi przez waadze gminy; sposób groma-
dzenia i usuwania odpadów winien zabez-
pieczyć środowisko przed zanieczyszcze-
niem,  

2) zezwala się na gromadzenie odpadów zwią-
zanyce z eksploatacją kruszywa, celem wy-
korzystania ice przy rekultywacji terenu w 
kierunku rolnym.  
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10. Telea mzniaamja:  
1) przewody sieci telekomunikacyjnej można 

ukaadać w pasie drogowym dróg za zgodą 
zarządzającego drogą, na warunkace 
uzgodnionyce z dysponentem sieci,   

2) sieć teleteceniczną w miejscace kolizji z 
projektowanym ukaadem komunikacyjnym 
oraz inzrastrukturą teceniczną należy prze-
budować zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, po uzgodnieniu z zarządca sieci.   

11. Omir na przemiwp żar wa: oceronę przeciw-
pożarową należy przewidzieć zgodnie z  ol-
skimi Normami i przepisami odrębnymi. 

R O Z D Z I A Ł   III 

PRZEPISY SZCZEGJŁOWE 

Przeznamzenie yerenów i zasa5y  mir ny i aszyayy -
wania ya5z przesyrzenner  z zwzrlę5nieniem ele-
menyów  mir ny śr 5 wisaa i 5zie5zimywa  
                             azlyzr wer  

§ 14 

1. Wyznacza się teren powierzceniowej eksploata-
cji kruszywa, oznaczony symbolem 1PE.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące podstawowe przeznaczenie terenu:  
1) eksploatacja kruszywa na zasadace określo-

nyce w przepisace odrębnyce,  
2) po zakończeniu eksploatacji: gospodarstwo 

rolno-rybackie ze zbiornikami wodnymi prze-
znaczonymi do ceowu i eodowli ryb. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu:   
1) urządzenia i obiekty obsaugi eksploatacji kru-

szywa,  
2) skaadowanie urobku i nadkaadu,  
3) przetwórstwo kruszywa,  
4) sieci, urządzenia i obiekty inzrastruktury tece-

nicznej,    
5) dojazdy i parkingi,  
6) zieleń urządzoną.   

4. Ustala się rekultywację terenu w kierunku rol-
nym (gospodarstwo rolno-rybackie).  

5. Dla terenu 1PE, obowiązują następujące ustale-
nia dotyczące ksztaatowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:  
1) należy wyznaczyć zilary oceronne dla: 

a) terenów leśnyce, poaożonyce poza ob-
szarem planu,  

b) drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 3KDW,  

c) rzeki Strzegomki,  
d) napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia, z zastrzeżeniem  
pkt 2,  

e) saupów projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kX, w przy-
padku ice lokalizacji na terenie 1 E - na 
warunkace określonyce przez dysponen-
ta sieci, z uwzględnieniem pkt 3,  

2) konieczność wyznaczenia zilaru oceronne-
go, w przypadku przebudowy napowietrznej 
linii elektroenergetycznej średniego napię-
cia, należy uzgodnić z zarządcą sieci,  

3) należy zapewnić możliwość dojazdu do te-
renu lokalizacji saupów, o któryce mowa w 
pkt 1 lit. e,  

4) ustala się następujące nieprzekraczalne linie 
zabudowy:  
a) od granicy lasu znajdującego się poza 

obszarem planu w odlegaości: 
– 25,00 m dla budynków,   
– 15,00 m dla zbiorników wodnyce 

oraz wyrobiska,  
b) w odlegaości 8,00 m od linii rozgranicza-

jącyce dróg,   
5) maksymalna wysokość budynków - 4,50 m 

od poziomu terenu do okapu daceu lub 
gzymsu,  

6) w gospodarstwie rolno-rybackim, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się reali-
zację:  
a) budynków gospodarczyce,  
b) budynku magazynowego do przeceo-

wywania ryb, 
c) pomostów i altan,  

7) zormę zabudowy w gospodarstwie rolno- 
-rybackim należy zearmonizować z zabu-
dową wsi Stróża, nadając budynkom dacey 
strome, o kącie naceylenia 35–45 stopni, 
kryte daceówką ceramiczną lub materiaaem 
daceówkopodobnym,  

8) w gospodarstwie rolno-rybackim dopuszcza 
się zabudowę budynkami maksimum 5% 
powierzceni terenu, a minimum 90% po-
wierzceni terenu winna stanowić po-
wierzcenia biologicznie czynna,  

9) dojazd do terenu eksploatacji – z drogi 
3KDW oraz przez teren 2 G,  

10) po zakończeniu eksploatacji dopuszcza się 
dojazd od strony póanocno-zaceodniej oraz 
poaudniowo-wsceodniej,  

11) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu 
przylegającyce do drogi 3KDW oraz do dro-
gi dojazdowej, poaożonej poza obszarem 
planu, dla regulacji ice pasów drogowyce,  

12) dopuszcza się likwidację istniejącyce dróg 
dojazdowyce do pól.  

§ 15 

1. Wyznacza się strezę terenów obsaugi eksploata-
cji kruszywa, oznaczoną symbolem PG.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące podstawowe przeznaczenie terenu:  
1) obiekty i urządzenia związane z obsaugą eks-

ploatacji kruszywa,  
2) po zakończeniu eksploatacji, o której mowa 

w pkt 3, gospodarstwo rolno-rybackie ze 
zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do 
ceowu i eodowli ryb,  

3) powierzceniową eksploatację kruszywa, w 
przypadku udokumentowania zaoża na tym 
terenie.    

3. W strezie, o której mowa w ust. 1, ustala się 
następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu:   
1) tymczasowe skaadowanie urobku i nadkaadu,  
2) sieci, obiekty i urządzenia inzrastruktury tece-

nicznej, 
3) dojazdy i parkingi,  
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4) zieleń urządzona.  
4. Ustala się rekultywację terenu w kierunku rol-

nym (gospodarstwo rolno-rybackie). 
5. Dla terenów 1PG, 2PG i 3PG obowiązują nastę-

pujące ustalenia dotyczące ksztaatowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  
1) eksploatacja zaoża, której mowa w ust. 2 

pkt 3 warunkowana jest wyznaczeniem zila-
rów oceronnyce dla:  
a) obszaru kolejowego,  
b) terenów zabudowy mieszkaniowej wsi 

Stróża,  
c) dróg dojazdowyce,  
d) terenów leśnyce, poaożonyce poza ob-

szarem planu,  
e) rzeki Strzegomki,  
z) napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia, z zastrzeżeniem § 14 
ust. 5 pkt 2,  

g) saupów projektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kX, w przy-
padku ice lokalizacji w strezie  G, na wa-
runkace określonyce przez dysponenta 
sieci, z uwzględnieniem pkt 2,  

2) należy zapewnić możliwość dojazdu do te-
renu lokalizacji saupów, o któryce mowa w 
pkt 1 lit. g,   

3) na terenie 3  G należy nasadzić pas zieleni 
izolacyjnej od strony zabudowy mieszka-
niowej w miejscowości Stróża,  

4) maksymalna wysokość budynków – 4,50 m 
od poziomu terenu do okapu daceu lub 
gzymsu,  

5) ustala się następujące nieprzekraczalne linie 
zabudowy:  
a) w odlegaości 10,00 m od granicy obsza-

ru kolejowego,  
b) w odlegaości 4,00 m od terenu o symbo-

lu 4R,  
c) w odlegaości 8,00 m od linii rozgranicza-

jącyce dróg,   
d) od granicy lasu znajdującego się poza 

granicą planu w odlegaości: 
– 25,00 m dla budynków,   
– 15,00 m dla zbiorników wodnyce 

oraz wyrobiska,  
6) dla gospodarstwa rolno-rybackiego obowią-

zują ustalenia §14 ust. 5 pkt 6–8,  
7) dojazd do terenu 1 G – z dróg 2KDW i 3 

KDW,  
8) dojazd do terenu 2 G – z drogi 3 KDW,  
9) dojazd do terenu 3 G – poprzez teren 1 E, 

a dla samoceodów osobowyce dopuszcza 
się dojazd z dróg dojazdowyce, graniczą-
cyce z obszarem planu.  

10) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu 
przylegającyce do dróg 2KDW i 3KDW oraz 
do drogi dojazdowej, poaożonej poza obsza-
rem planu, dla regulacji ice pasów drogo-
wyce,  

11) dopuszcza się likwidację istniejącyce dróg 
dojazdowyce do pól.  

§ 16 

1. Wyznacza się strezę terenów rolniczyce, ozna-
czoną symbolem R.  

2. W strezie R ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu - uprawy rolne.  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strezie R 
ustala się:  
1) dojścia i dojazdy,  
2) sieci i urządzenia inzrastruktury tecenicznej.  
3) realizację drogi publicznej na terenie 2R.  

4. W strezie R wyznacza się tereny 1R, 2R i 3R, dla 
któryce obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ksztaatowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:   
1) obowiązuje zakaz zabudowy,  
2) dojazd do terenu 1R i 2R – z drogi 1KDW,  
3) dojazd do terenu 3R – z drogi 2KDW.   
4) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu 

przylegającyce do dróg publicznyce, dróg 
1KDW i 2KDW dla regulacji ice pasów dro-
gowyce,  

§ 17 

1. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW i 
3KDW.   

2. Dla terenów komunikacji, o któryce mowa w 
ust. 1, obowiązują następujące ustalenia: 
1) wewnętrzna droga dojazdowa o symbolu 

1KDW:  
a) szerokość w liniace rozgraniczającyce – 

10,00 m,  
b) jezdnia o szerokości minimum 5,50 m,  
c) dopuszcza się ceodniki jednostronne,  

z warunkiem zaceowania ice ciągaości,  
d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 

tecenicznego, w sposób niekolidujący  
z zunkcją komunikacyjną,  

2) wewnętrzne drogi dojazdowe o symbolace 
2KDW i 3KDW:  
a) szerokość w liniace rozgraniczającyce 

8,00 m,  
b) jezdnia o szerokości minimum 5,00 m,  
c) placyk manewrowy na nieprzelotowej 

drodze 2KDW o wymiarace minimum 
12,50 m x 12,50 m,  

d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia 
tecenicznego, w sposób niekolidujący  
z zunkcją komunikacyjną.   

R O Z D Z I A Ł   IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 18 

Na obszarze objętym planem tracą moc ucewaay 
Rady Gminy Mietków nr XXXIII/179/2006 z dnia 
22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj Dolnośląskiego  
Nr 81 z dnia 14 kwietnia 2006 r., poz. 1305) w 
sprawie ucewalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Stróża oraz  
nr XXXIII/181/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.  
(Dz. Urz. Woj Dolnośląskiego Nr 90 z dnia 6 maja 
200 r., poz. 1562) w sprawie ucewalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wawrzeńczyce.  

§ 19 

Ustala się wysokość stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na 1% dla terenów komunikacji, o któ-
ryce mowa w §17 oraz na 30% dla pozostaayce 
terenów. 

§ 20 

Wykonanie niniejszej ucewaay powierza się Wójtowi 
Gminy Mietków. 

 
 

§ 21 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 30 dni od 
dnia jej ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO
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Zayąmznia nr 1 5  zmiwayy Ra5y Gminy 
Mieyaów nr XIV/84/2008 z 5nia  
2r awieynia 2008 r. (p z. 1983)
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Zayąmznia nr 2 5  zmiwayy Ra5y Gminy 
Mieyaów nr XIV/84/2008 z 5nia  
2r awieynia 2008 r. (p z. 1983) 

 
 

ROZSTRZYGNIKCIE 
  sp s aie r zpayrzenia zwar 5  pr jeayz miejsm wer  planz zar sp 5ar wania  

przesyrzenner  
 
 

W yraamie wyaożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacja kruszywa naturalne-
go zaoża „Stróża Górna” do wglądu publicznego, oraz w okresie 14 dni od dnia zakończe-
nia okresu wyaożenia, osoby prawne i zizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej nie wniosay uwag. 

 
 
 
 

Zayąmznia nr 3 5  zmiwayy Ra5y Gminy 
Mieyaów nr XIV/84/2008 z 5nia  
2r awieynia 2008 r. (p z. 1983) 

 
 

ROZSTRZYGNIKCIE 
  sp s aie realizamji zapisanymi w planie inwesyymji z zaaresz infrasyrzayzry yeminimznej, 
ayóre należą 5  za5ań wyasnymi rminy,  raz zasa5ami imi finans wania, zr 5nie z przepisami  
                                                   finansami pzalimznymi 
 
Inwestycje z zakresu inzrastruktury tecenicznej, które należą do zadań waasnyce gminy, za-
pisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, 
obejmującej obszar związany z eksploatacja kruszywa naturalnego zaoża „Stróżą Górna”, bę-
dą zinansowane z budżetu gminy, jak również ze środków pozyskiwanyce z zunduszy unij-
nyce, a także ze środków zewnętrznyce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXIV/162/2008 

z dnia 12 maja 2008 r. 

w sprawie sprze5aży w yryaie aezprzeyarr wym l aali mieszaalnymi  
należąmymi 5  rminner  zas az nierzmi m śmi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6, 
ust. 7, art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. 1a, ust. 3, 
art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruceomościami Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. Rada 
Gminy Oaawa ucewala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12572  –  oz. 1984 

I. Przepisy  rólne 

§ 1 

Wyodrębnienie waasności lokali mieszkalnyce na-
stępuje na zasadace określonyce w ustawie o waa-
sności lokali oraz ustawie o gospodarce nieruceo-
mościami. 

§ 2 

Ucewaaa określa szczególne warunki sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnyce należą-
cyce do gminnego zasobu nieruceomości. 

§ 3 

Ilekroć w ucewale jest mowa o: 
1. Ustawie o gospodarce nieruceomościami – nale-

ży przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruceomościami (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami), 

2. Ustawie o waasności lokali – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r.  
o waasności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903  
z 2000 r. ze zmianami), 

3.  okalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć 
samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi oraz udziaaem w nieru-
ceomości wspólnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o waasności 
lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. ze 
zmianami), 

4.  omieszczeniu przynależnym – należy przez to 
rozumieć pomieszczenie przynależne do lokalu 
mieszkalnego, jako część skaadowa, ceoćby na-
wet do niego bezpośrednio nie przylegaao lub by-
ao poaożone w granicace nieruceomości grunto-
wej poza budynkiem, w którym wyodrębniono 
dany lokal, 

5. Nieruceomości wspólnej – należy przez to rozu-
mieć grunt oraz części budynku i urządzenia, 
które nie saużą wyaącznie do użytku waaścicieli 
lokali, 

6. Cenie lokalu oznaczonego jako przedmiot odręb-
nej waasności – należy przez to rozumieć cenę 
lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziaaem w nieruceomości 
wspólnej, w tym w szczególności w prawie 
waasności lub w użytkowaniu wieczystym grun-
tu. 

II. Szmzerólne warznai sprze5aży l aali mieszaalnymi 

§ 4 

 okale mieszkalne stanowiące waasność Gminy 
Oaawa podlegają sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemców, którzy posiadają umowę 
najmu zawartą na czas nieoznaczony. 

§ 5 

1. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne: 
a) w budynkace przeznaczonyce do rozbiórki, 
b) stanowiące lokale socjalne, 
c) w budynkace, w któryce przewidziana jest 

zmiana zunkcji, 
d) w budynkace przeznaczonyce do kapitalnego 

remontu, ceyba że z wnioskiem o wykup wy-

stąpią jednocześnie najemcy wszystkice loka-
li mieszkalnyce w budynku. 

2. Wójt może odmówić sprzedaży lokali: 
a) w budynkace wpisanyce do rejestru zabyt-

ków, 
b) najemcom posiadającym zalegaości z tytuau 

opaat czynszowyce i innyce na rzecz budżetu 
gminy, 

c) gdy sprzedaż jest sprzeczna z interesem 
Gminy Oaawa. 

§ 6 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić na 
wniosek najemcy lub z inicjatywy gminy. 

§ 7 

1. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy, na jego wnio-
sek może być realizowana przez Gminę Oaawa 
po wpaaceniu zaliczki w wysokości 500za (saow-
nie – pięćset za) do kasy Urzędu Gminy Oaawa 
na poczet kosztów przygotowania dokumentacji 
lokalu do sprzedaży. 

2. Kwota ta ulega przepadkowi w przypadku rezy-
gnacji z nabycia lokalu przez najemcę. 

3. Różnica pomiędzy kwotą wpaaconej zaliczki  
a zaktycznymi mniejszymi kosztami przygotowa-
nia dokumentacji podlega zaliczeniu na poczet 
ceny nabycia lokalu. W przypadku gdy koszty są 
większe od wniesionej zaliczki, nabywca zobo-
wiązany jest do dopaaty różnicy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 7). 

§ 8 

Koszty przeniesienia prawa waasności, koszty przy-
gotowania dokumentacji do sprzedaży ponosi w 
caaości nabywca. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 8). 

§ 9 

Od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako 
odrębna nieruceomość w trybie bezprzetargowym 
udziela się bonizikaty w wysokości 93%. 

§ 10 

Zapaata ceny sprzedaży lokalu sprzedawanego na 
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym może 
być: 
1. Jednorazowa, przed zawarciem umowy notarial-

nej. 
Nabywcy przysauguje wówczas dodatkowa ulga 
wynosząca 20% ceny sprzedaży lokalu po za-
stosowaniu bonizikaty. 

2. Rozaożona na roczne raty, paatne przez okres do 
dziesięciu lat: 
– pierwsza paatna przed zawarciem umowy no-

tarialnej w wysokości co najmniej 10% ceny, 
– pozostaae do 31 marca każdego następnego 

roku kalendarzowego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 
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2008 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 2 tiret 1 
i tiret 2). 

§ 11 

1. Wierzytelność Gminy Oaawa z tytuau rozaożenia 
paatności na raty podlega zabezpieczeniu eipo-
tecznemu. Oprocentowanie liczone będzie od 
zadaużenia pozostającego na dzień 1 stycznia 
każdego roku. 

2. Ustala się umowne stawki oprocentowania przy 
sprzedaży na raty w wysokości równej poaowie 
stopy redyskonta weksli stosowanej przez Naro-
dowy Bank  olski, ale nie mniej niż 3% w sto-
sunku rocznym. 

3. W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu 
w trybie bezprzetargowym waasności lub udziaau 
we waasności na inną osobę zizyczną lub praw-
ną, niespaacona część ceny staje się natycemiast 
wymagalna. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 1  
i ust. 3). 

§ 12 

Wykonanie ucewaay powierza się Wójtowi Gminy 
Oaawa. 

§ 13 

Tracą moc: 
1. ucewaaa Rady Gminy Oaawa nr XXXXI/ 

/394/2006 z 31 marca 2006 r. w sprawie zasad 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali 
mieszkalnyce stanowiącyce waasność Gminy 
Oaawa, 

2. ucewaaa Rady Gminy Oaawa nr X III/413/2006  
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany 
ucewaay nr XXXXI/394/2006 Rady Gminy Oaa-
wa z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali 
mieszkalnyce stanowiącyce waasność Gminy 
Oaawa. 

§ 14 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
daty jej ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 RZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

DARIUSZ WITKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 
NR XII/96/08 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy nr IV/2r/07 Ra5y Gminy Syare B ramz wime 
z 5nia 16 lzyer  2007 r. w sprawie syayzyz Gminner  Ośr 5aa P m my 
                           Sp yemznej w Syarymi B ramz wimami 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice ucewala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W § 14 statutu dodaje się pkt 3 o treści: 
„ odczas dauższej nieobecności kierownika GO S 
obowiązki jego przejmuje najstarszy stażem pracy 
w GO S pracownik socjalny, posiadający upoważ-
nienie do wydawania decyzji administracyjnyce w 
indywidualnyce sprawace z zakresu pomocy spo-
aecznej należącyce do waaściwości Gminy.”. 

§ 2 

Wykonanie ucewaay powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni d dnia 
ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN MAKOSIEJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR IV/3r/2008 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie przyjęmia rerzlaminz a rzysyania z sali sp ry wej przy Zesp le 
Sza ln -Prze5sza lnym w Sy sz wimami 

 Na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice ucewala,  co następuje: 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEŁ 
przy Zesp le  Sza ln  – Prze5sza lnym w Sy sz wimami 

 
§ 1 

Sala Sportowa przy Zespole Szkolno- rzedszkolnym 
w Stoszowicace, zwana dalej Salą, będzie wyko-
rzystywana na następujące cele:  
1) prowadzenie nieodpaatnyce zajęć lekcyjnyce dla 

uczniów Zespoau Szkolno- rzedszkolnego w 
Stoszowicace, zwanym dalej Szkoaą.  

2) nieodpaatną organizację zawodów sportowyce 
dla uczniów szkóa podstawowyce z terenu Gmi-
ny Stoszowice, 

3) nieodpaatną organizację zajęć sportowo-
rekreacyjnyce dla dzieci i maodzieży z terenu 
Gminy Stoszowice, 

4) realizację odpaatnyce świadczeń, na zasadace 
określonyce w niniejszej ucewale, dla klubów 
sportowyce dziaaającyce na terenie gminy Sto-
szowice, a ponadto zainteresowanyce osób zi-
zycznyce, osób prawnyce i jednostek organiza-
cyjnyce nieposiadającyce osobowości prawnej.  

§ 2 

1. Realizacja odpaatnyce świadczeń, o któryce 
mowa w § 1 pkt 4, będzie wykonywana  
w oparciu o umowę najmu zawieraną z zaintere-
sowanymi podmiotami.  

2. Kluby sportowe zainteresowane zawarciem 
umowy, winny zaożyć do dnia 30 września każ-
dego roku wnioski, które będą zawieraay propo-
nowane terminy (earomonogramy) wynajmu sali 
w kolejnym roku kalendarzowym. 

3.  Wnioski podmiotów wskazanyce w ust. 2 będą 
traktowane przez dyrektora Szkoay jako uprzywi-
lejowane w zakresie proponowanyce terminów 
udostępniania Sali.  

4.  Wnioski podmiotów niewymienionyce w ust. 3 
mogą być skaadane w każdym czasie i powinny 
zawierać  imię i nazwisko osoby wynajmującej, 
aktualny adres zamieszkania bądź siedziby,  
a ponadto numer NI , numer telezonu kontakto-
wego oraz szczegóaowe wskazanie terminu wy-
najmu.  

5. Wnioski podmiotów wskazanyce w ust. 4 będą 
uwzględniane  na bieżąco, przy zaaożeniu, że 
proponowane terminy nie pozostają w nieusu-
walnej kolizji z terminami ustalonymi dla  pod-
miotów wskazanyce w ust. 2 oraz pozostają za-

ceowane wymogi wynikające z niniejszego regu-
laminu.  

§ 3 

1. Zorganizowane grupy osób wybierają spośród 
siebie kierownika, który reprezentuje grupę 
przed dyrektorem Szkoay i personalnie ponosi 
odpowiedzialność za zaceowanie grupy zgodne z 
prawem. 

2.  odmioty wynajmujące bądź ice przedstawiciele 
podpisują z dyrektorem Szkoay, dziaaającym w 
imieniu Gminy Stoszowice, umowę o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

3.  Bieżący nadzór, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, nad 
przestrzeganiem porządku  w trakcie zajęć w ob-
rębie sali sprawuje peaniący w tym czasie saużbę 
dozorca Szkoay.  

§ 4 

1. O ile przepisy ustaw szczególnyce bądź umowa 
stron nie stanowią inaczej, odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo uczestników ponosi osoba bez-
pośrednio nadzorująca zajęcia (nauczyciel, opie-
kun, kierownik grupy).  

2. Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 1, 
należy kontrola przed zajęciami pomieszczeń  
i urządzeń Sali pod względem speaniania wymo-
gów bezpieczeństwa, a ewentualne uwagi i za-
strzeżenia w tym zakresie powinny być natyce-
miast zgaaszane dyżurującemu  pracownikowi 
Szkoay.  

3. Dyrektor Szkoay na bieżąco kontroluje stan tece-
niczny pomieszczeń i urządzeń Sali, w tym do-
puszcza do eksploatacji tylko te urządzenia  
i pomieszczenia, które speaniają wymagania 
określone w odrębnyce przepisace.  

4. Za uszkodzenia pomieszczeń Sali oraz znajdują-
cyce się w niej urządzeń, zaistniaae podczas za-
jęć, odpowiedzialność ponosi osoba bezpośred-
nio nadzorująca (nauczyciel, opiekun, kierownik 
grupy) lub podmiot, który podpisaa umowę 
wskazaną  w § 2 ust. 1.  

5. Gmina Stoszowice nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody związane z brakiem nale-
żytego zabezpieczenia rzeczy osobistyce wnie-
sionyce przez osoby korzystające z Sali.  
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§ 5 

1. W Sali nie wolno spożywać alkoeolu, palić pa-
pierosów, zażywać narkotyków oraz innyce 
środków odurzającyce.  

2. Osoby będące w stanie wskazującym na spoży-
cie alkoeolu bądź narkotyków nie mogą przeby-
wać w sali. 

§ 6 

1. Opaaty za wynajem Sali powinny uwzględniać 
rzeczywiste koszty jej eksploatacji. 

2. Wzór umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, pod-
lega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stoszo-
wice.  

3. W zakresie spraw nieunormowanyce niniejszym 
regulaminem szczegóaowe decyzje podejmuje,  

w trybie określonym w odrębnyce przepisace,  
dyrektor Szkoay. 

§ 7 

Wykonanie ucewaay powierza się Wójtowi Gminy 
Stoszowice. 

§ 8 

Ucewaaa wceodzi w życie po upaywie 14 dni od 
dnia ogaoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 RZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JANUSZ CENDROWICZ 
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POROZUMIENIE NR 2/2008 

w sprawie p wierzenia przyr y wania i przepr wa5zenia  
zamówień pzalimznymi 

zawarte dnia 10 kwietnia 2008r. we Wrocaawiu pomiędzy: 
W jew 5ą D ln śląsaim – Panem Rafayem Łzra wlańmem, zwanym dalej 
„Wojewodą” 
a 
Gminą Ci mianów – reprezentowaną przez Franmiszaa Saiaimaier  – Burmi-
strza – zwaną dalej „Gminą”. 

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  rawo zamó-
wień publicznyce (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), oraz 
§ 2 ust 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego za-
mówienia oraz zasad rozliczania środków zinansowyce przekazanyce na po-
wyższy cel zawartego w dniu 17 marca 2008 r. pomiędzy Radą Ocerony 
 amięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnośląskim, Strony 
mniejszego porozumienia postanawiają, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wojewoda Dolnośląski upoważnia Gminę do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz za-
warcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady 
Ocerony  amięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakre-
sie wya nania pram easizmamyjnymi  5aryyymi 
na plamz W ln śmi szmząyaów ż ynierzy ra5ziem-
aimi, zp rzą5a wanie yerenz p  5 a nanej eas-
izmamji  raz p mi wanie w n w  zrzą5z nej 
m rile na mmenyarzz ż ynierzy ra5ziemaimi w 
Ca mian wie. 

2. Wojewoda oświadcza, że Rada Ocerony  amięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązaaa 
się przeznaczyć kwotę w wysokości: 9.000 zy 
(saownie: 5ziewięć yysięmy zy yymi) na zinanso-
wanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie 
postanowienia, na mocy któryce: 

1) wykonawca wystawi zakturę na Radę Ocero-
ny  amięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie. ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,  
NI  526-105-30-50: 
– na kwotę wynikającą z zawartej  umowy, 

nie wyższą niż wymieniona w § 1 ust. 2 
niniejszego porozumienia. 

– z terminem paatności 30 dni od dnia 
otrzymania zaktury przez Radę Ocerony 
 amięci Walk i Męczeństwa w Warszawie 

2) odbiór wykonanyce prac nastąpi nie później 
niż 30 września 2008 r. 

3) z odbioru wykonanyce prac sporządzony bę-
dzie protokóa. 

§ 2 

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie pea-
ną dokumentację z postępowań o zamówienia pu-
bliczne (wraz zawartymi umowami z wykonawca-
mi), w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z wy-
konawcą. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 176 –  12576  –  oz. 1987 

§ 3 

Niezależnie od upoważnienia udzielonego w § 1, 
Wojewoda upoważnia Gminę do nadzoru nad wy-
konaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do 
dokonania odbioru prac i sporządzenia protokoau 
odbioru. 

§ 4 

Czynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3 
Gmina wykona nieodpaatnie. 

§ 5 

1. Wykonawcy skaadają zaktury, o któryce mowa 
w § 1 ust. 3 pkt 1 do Gminy. 

2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia, 
przedkaada Wojewodzie sprawozdanie z wyko-
nania prac, o któryce mowa w § 1 ust. 1, w ter-
minie nie późniejszym niż 5 dni od daty otrzy-
mania zaktury od wykonawcy, nie później jednak 
niż do dnia 8 października 2008 r. 

3. Do sprawozdania Gmina doaączy oryginaay zaktur 
wystawionyce przez wykonawców na Radę 
Ocerony  amięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie (potwierdzone pod względem meryto-
rycznym przez Gminę), protokoay odbioru prac, 
dokumentację zotograziczną (w zormie elektro-
nicznej) ilustrującą wykonanie zadania. 

§ 6 

Wojewoda zastrzega, że ani Rada Ocerony  amięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda 

nie będą zinansowali zobowiązań zaciągniętyce 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wy-
sokości wyższej niż określone w § 1, ani też zobo-
wiązań innyce niż określone w niniejszym porozu-
mieniu. 

§ 7 

W przypadku niedotrzymania terminów określonyce 
w niniejszym porozumieniu Strona odpowiedzialna 
za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku 
do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane  
z tym szkody. 

§ 8 

Do spraw nieuregulowanyce porozumieniem zasto-
sowanie maja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  rawo zamówień publicznyce (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z dnia  
30 czerwca 2005 r. o zinansace publicznyce (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne 
przepisy dotyczące spraw objętyce porozumieniem. 

§ 9 

Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności 
zormy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 10 

1,  orozumienie wceodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2.  orozumienie zostaao sporządzone w czterece 
jednobrzmiącyce egzemplarzace, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 

 
 

GMINA WOJEWODA 
 

BURMISTRZ 
 

FRANCISZEK SKIBICKI 

 
WOJEWODA DO NOŚ ĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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1988 

POROZUMIENIE DU-Z.081-r96/08 

w sprawie p wierzenia za5ań w zaaresie leynier  i zim wer  zyrzymania 
5rór w jewó5zaimi 

zawarte w dniu 29 kwietnia 2008 r. pomiędzy: 

W jewó5zywem D ln śląsaim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osobace: 
1. Zbigniew Szczygiea – czaonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
2. Grzegorz Roman – czaonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
zwanym dalej „Przeaazzjąmym” 
a 
Gminą Miejsaą Dzierż niów reprezentowaną przez: 
1. Marka  ioruna – Burmistrza Dzierżoniowa 
zwaną dalej „Przejmzjąmym” 

 Dziaaając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) art. 8 ust. 2a 3 i 4, art. 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), a także art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogace publicznyce (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
oraz ucewaay nr XXX/343/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów za-
dań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkice, ucewaay 
nr XXXI/373/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 
2008 r. w sprawie zmiany ucewaay nr XXX/343/08 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkice i ucewaay nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 
28 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkice 
na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Strony postanawiają zawrzeć poro-
zumienie o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. „ rzekazujący” przekazuje, a „ rzejmujący” 
przejmuje kompetencje i prawa na drogace wo-
jewódzkice wynikające z art. 20 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogace publicznyce (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) dla: 
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nyce punktów art. 20 ww. ustawy: 
– „pkt 4 utrzymanie nawierzceni drogi, 

ceodników, drogowyce obiektów inży-
nierskice, urządzeń zabezpieczającyce 
ruce i innyce urządzeń związanyce  
z drogą”, 

– „pkt 11 wykonywanie robót interwen-
cyjnyce, robót utrzymaniowyce i zabez-
pieczającyce”, 

– „pkt 12 przeciwdziaaanie niszczeniu dróg 
przez ice użytkowników”, 

– „pkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja 
zieleni w pasie drogowym”. 

b) drogowyce obiektów inżynierskice w zakre-
sie: 
– utrzymania przepustów o średnicy do  

Ø 60 cm; 
– utrzymania nawierzceni na mostace  

i wiaduktace drogowyce, estakadace 

oraz kaadkace pod nadzorem Dolnoślą-
skiej Saużby Dróg i Kolei we Wrocaawiu. 

2. Szczegóaowy wykaz zadań letniego utrzymania 
zawarty jest w zaaączniku nr 1: „Wykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogace woje-
wódzkice w granicace administracyjnyce mia-
sta Dzierżoniowa. Zakres tyce prac deziniuje 
treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogace publicz-
nyce, oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminace (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz, 2008 ze zm.). 

3. W ramace zimowego utrzymania dróg „ rzej-
mujący” zobowiązuje się do utrzymania ice 
zgodnie z nadanym im standardem określonym 
w zaaączniku nr 3  oraz zasadami odśnieżania  
i usuwania śliskości zimowej określonymi w 
zaaączniku nr 4 do niniejszego porozumienia,  
z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnyce. 

4. Utrzymaniem konstrukcji drogowyce obiektów 
inżynierskice na caaej sieci dróg wojewódzkice 
zajmuje się Dolnośląska Saużba Dróg i Kolei we 
Wrocaawiu. 

5. W uzasadnionyce przypadkace – na wniosek 
skierowany przez „ rzejmującego” do Dolno-
śląskiej Saużby Dróg i Kolei we Wrocaawiu – 
Dolnośląska Saużba Dróg i Kolei może wyrazić 
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zgodę na realizację w ramace środków z dota-
cji celowej zadania o cearakterze remonto-
wym, pod warunkiem, że nie wpaynie to na ja-
kość prowadzenia robót utrzymaniowyce, 

6. Dane o stanie tecenicznym dróg wojewódzkice 
posiadane przez Dolnośląską Saużbę Dróg i Ko-
lei we Wrocaawiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogace wojewódzkice przyjęte na 
dany rok kalendarzowy będą udostępniane bez 
zbędnej zwaoki „ rzejmującemu”. 

7. Drogi wojewódzkie są ubezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez 
Dolnośląską Saużbę Dróg i Kolei we Wrocaawiu. 

8. Dolnośląska Saużba Dróg i Kolei we Wrocaawiu 
udostępnia „ rzejmującemu” aktualne ogólne 
warunki ubezpieczenia, o którym mowa  
w pkt 7. 

9. „ rzejmujący” ma obowiązek wspóadziaaania w 
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia 
odpowiedzialności zarządcy drogi. 

10. Wykaz dróg wojewódzkice poaożonyce w gra-
nicace administracyjnyce Dzierżoniowa przeję-
tyce w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia przez „ rzejmującego” określony jest w za-
aączniku nr 2 do niniejszego porozumienia. 

11. Wykaz dróg wojewódzkice z przydzielonym im 
standardem ZUD poaożonyce w granicace ad-
ministracyjnyce Dzierżoniowa zawarty jest  w 
zaaączniku nr 3 do niniejszego porozumienia. 

12.  rzekazanie  „ rzejmującemu” dróg wojewódz-
kice nastąpi na podstawie protokoau przekaza-
nia. Wzór protokoau przekazania dróg woje-
wódzkice na terenie Dzierżoniowa stanowi za-
aącznik nr 6 do niniejszego porozumienia. 

§ 2 

1. Jednostką upoważnioną przez „ rzekazującego” 
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska Saużba Dróg i Kolei we Wrocaawiu – 
DSDiK.  

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkice nadal prowadzone będzie przez Dolno-
śląską Saużbę Dróg i Kolei we Wrocaawiu – 
DSDiK.  

3. Zadania przekazane „ rzejmującemu” realizuje 
Burmistrz Dzierżoniowa. 

§ 3 

1. Na realizację zadań wynikającyce z porozumienia 
„ rzejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie 
wynikającej z iloczynu daugości dróg objętyce 
porozumieniem i wskaźnika „n”. Kwota dotacji 
przekazana na realizację porozumienia zostanie 
powiększona o koszty administracyjne, które 
wynoszą 5% przekazywanej kwoty, a związane 
są z rozliczeniem robót systemem gospodarczym 
i systemem zleconym przez administratora.  

2. Wskaźnik „n”, o którym mowa w pkt. 1, w roku 
2008 wynosi 15 000 za   (saownie: piętnaście 
tysięcy zaotyce) na 1 km drogi, w związku z tym 
dotacja przyznana na pokrycie kosztów związa-
nyce z realizacją zadań objętyce porozumieniem 
w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 
2008 r. obejmująca również 5% kosztów admi-
nistracyjnyce „ rzejmującego” jest równa kwo-

cie  132 300 za (saownie: sto trzydzieści dwa ty-
siące trzysta zaotyce).  

3. Wartość wskaźnika „n” na każdy następny rok 
zunkcjonowania porozumienia nie będzie niższa 
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim  
i zwiększana będzie w każdym kolejnym roku  
o wspóaczynnik wzrostu cen towarów i usaug 
konsumpcyjnyce ogaoszonyce przez Gaówny 
Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty „n” nastę-
pować będzie droga wspólnego uzgodnienia, 
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego 
porozumienia. Sposób przekazania dotacji: 
4.1. w 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 40 dni od dnia 
obowiązywania porozumienia w wysokości 
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostaae transze „ rzekazujący” 
przekaże do 15 dnia każdego następnego 
kwartaau z zastrzeżeniem punktu 4.4. 

4.2. w kolejnyce latace pierwsza transza dotacji 
przekazana zostanie w terminie do  
15 stycznia kolejnego roku kalendarzowego 
w wysokości określonej w § 3 ust. 2 po-
większonej o 1/3 tej kwoty z uwzględnie-
niem pozostaayce zapisów § 3 ust. 3 (tj. 
roczna kwota dotacji) w wysokości 1/4 wy-
liczonej kwoty, natomiast kolejne transze 
dotacji „ rzekazujący” przekaże do 15 dnia 
każdego następnego kwartaau z zastrzeże-
niem punktu 4.4. 

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane „ rzej-
mującemu" na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje zaożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10 dniowym przed 
planowanym terminem przekazania dotacji o 
któryce mowa w ust. 4.1. i 4.2. W  prze-
ciwnym razie transza dotacji  przekazana  
zostanie „ rzejmującemu” w terminie  
15 dni od daty wpaywu wniosku o przeka-
zanie dotacji do DSDiK. 

4.4. w uzasadnionyce przypadkace dopuszcza 
się możliwość przekazania kwoty uzupeania-
jącej do przekazanej wcześniej transzy do-
tacji na wniosek „ rzejmującego”. Taki 
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zao-
żyć do DSDiK. 

4.5. Transze dotacji przekazywane będą przez 
„ rzekazującego” na konto Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów nr 15 1090 2301 0000 0001 
0073 6722. 

Rozliczenie dotacji: 
5.1. Roboty wykonywane siaami waasnymi rozli-

czane będą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.  odstawy opracowania kosz-
torysu wykonanyce robót będą stanowić: 
– w zakresie ilości robót – obmiar robót, 
– w zakresie nakaadów rzeczowyce – Ka-

talogi Nakaadów Rzeczowyce, a w przy-
padku robót nieujętyce w katalogace – 
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistyce nakaadace robocizny, mate-
riaaów i sprzętu, 

– w zakresie cen – publikacja Sekocenbud 
z bieżącego kwartaau – robocizny: staw-
ka za roboczogodzinę średnia (netto) w 
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robotace inżynieryjnyce w regionie dol-
nośląskim; materiaaów i pracy sprzętu – 
ceny średnie, a w przypadku materiaaów 
nieujętyce w Sekocenbudzie – ceny  
z zaktur zakupu. 

– w zakresie narzutów kosztów pośrednice 
i kosztów zakupu – publikacji Sekocen-
bud z bieżącego kwartaau, wskaźniki w 
wysokości średniej dla robót inżynieryj-
nyce, 

– wskaźnik zysku – O%. 
5.2. Za roboty wykonane systemem zleconym 

zwrócone zostaną tylko zaktycznie ponie-
sione koszty powiększone o 5% koszty ad-
ministracyjne. 

5.3. „ rzejmujący” ma obowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu którego dotyczy rozliczenie za-
aączając kserokopię zaktur wraz z protoko-
aami odbioru robót poświadczonyce za 
zgodność z oryginaaem oraz  potwierdzone  
przez pracownika „ rzekazującego”, a także 
kosztorysy powykonawcze sporządzone 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1. 

6. W przypadku dziaaania „siay wyższej”, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapobie-
żenia „ rzejmujący” będzie miaa prawdo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki zinansowe uzgod-
nione przez strony. 

7. W przypadku niewykorzystania w caaości przy-
znanej dotacji „ rzejmujący” zwróci niewykorzy-
stana kwotę na konto Województwa Dolnoślą-
skiego BZ WBK S.A. I O/Wrocaaw nr 53 1090 
2398 0000 0006 0801 5968 w terminie: 
– do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowe-

go za lata 2008–2010  
– do 15 kwietnia 2011 za rok 2011. 

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień 
na wykonywanie remontów bieżącyce w ramace 
zastępstwa inwestorskiego. 

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają 
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o zi-
nansace publicznyce. 

§ 4 

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3, 
zezwala „ rzejmującemu”: 

a) naliczyć odsetki ustawowe; 
b) w przypadku zwaoki przekraczającej 30 dni. 

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natyce-
miastowym, 

2. Odstąpienie od porozumienia wynikające z § 4 
pkt 1b nie zwalnia z roszczeń zinansowyce. 

§ 5 

1.  race stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o któryce mowa w § 1, będą wyko-
nywane siaami waasnymi lub systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z obo-
wiązującyce przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruceem 
na drogace wojewódzkice). 

2. „ rzejmujący” we waasnym zakresie zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  rawo za-
mówień publicznyce (tekst jednolity Dz. U  
z 2007 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi 
zmianami) wyaoni wykonawcę na zadania będą-
ce przedmiotem umowy oraz zabezpieczy sprzęt 
i materiaay celem należytego wykonania zadania. 

3. Odbiór prac będzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wace z wykonawcami, a Dolnośląska Saużba 
Dróg i Kolei zastrzega sobie prawo udziaau w 
odbiorace końcowyce robót. 

4. „ rzekazujący” zastrzega sobie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez „ rzejmującego” 
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do peanej kontroli dokumentacji oraz 
sprzętu, a także sposobów i prawidaowości 
oczyszczania odcinków dróg określonyce w § 1 
niniejszego porozumienia. 

§ 6 

1.  rzejmujący zobowiązuje się wobec „ rzekazu-
jącego” do usuwania i pokrywania kosztów 
wszelkice szkód oraz zaspokajania roszczeń 
związanyce z realizacją zadań będącyce przed-
miotem porozumienia, a w szczególności 
„ rzejmujący” ponosić będzie peaną odpowie-
dzialność cywilną za wszelkie szkody związane z 
realizacją porozumienia, w tym również za szko-
dy poniesione przez osoby trzecie w przypadku  
ice powstania z przyczyny leżącej po stronie 
„ rzejmującego”. 

2. W związku z ubezpieczeniem „ rzekazującego” 
dróg wojewódzkice od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odrębny dokument – 
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność 
za powstaaą szkodę, będący zaaącznikiem nr 5a  
i 5b do niniejszego porozumienia. 

3. W przypadku zawarcia przez „ rzejmującego” 
umowy z podwykonawcami odpowiedzialność za 
szkody i zaspokajanie roszczeń, o któryce mowa 
w ust. 1, leżą po stronie „ rzejmującego”. 

4. Każda ze stron porozumienia będzie niezwaocz-
nie inzormowaaa drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody będącej wynikiem 
nieprawidaowej realizacji porozumienia. 

§ 7 

 orozumienie zostaje zawarte na czas określony od 
1 kwietnia 2008 do 31 marca 2011 r. 

§ 8 

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za 
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia. 

2.  orozumienie może być wypowiedziane w caao-
ści lub w części przedmiotu porozumienia. 

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować będzie 
karami umownymi: 
– w wysokości 15% wartości umów, które 

„ rzejmujący” zawara z wykonawcami robót 
w celu realizacji prac objętyce tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżącyce po stronie 
„ rzejmującego. 
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– w wysokości 15% wartości umów, które 
„ rzejmujący” zawara z wykonawcami robót 
w celu realizacji prac objętyce tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżącyce po stronie 
„ rzekazującego”. 

4. W razie naruszenia prawa lub postanowień ni-
niejszego porozumienia „ rzekazujący” lub 
„ rzejmujący” może od niego odstąpić ze skut-
kiem natycemiastowym. Wypowiedzenie musi 
nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
„ rzekazującego”. „ rzekazujący” zwróci 
„ rzejmującemu” koszty związane z wynajęciem 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia utrzymania 
dróg od dnia odstąpienia od porozumienia do 
terminu zawarcia umowy z wynajmującym 
sprzęt, o ile taki zapis zostaa zamieszczony w tej 
umowie. 

§ 9 

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zaceowania zormy pisem-
nej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu 
stron. 

§ 10 

W sprawace nieuregulowanyce w niniejszym poro-
zumieniu będą miaay zastosowanie przepisy Kodek-

su Cywilnego, ustawy o drogace publicznyce oraz 
ustawy o zinansace publicznyce. 

§ 11 

Ewentualne spory wynikae na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 
w sposób polubowny. W przypadku braku porozu-
mienia stron waaściwym do rozstrzygnięcia sporu 
będzie Sąd  owszeceny waaściwy dla siedziby 
 rzekazującego.   

§ 12 

1.  orozumienia podlega ogaoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2.  orozumienie wceodzi w życiu z dniem podpisa-
nia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.  

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie obowiązuje od sezonu 2008/2009.  

§ 13 

 orozumienie zostaao sporządzone w 5 jednobrz-
miącyce egzemplarzace, z tego po dwa dla każdej 
ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 

Strona  rzekazująca 
 
 

CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA DO NOŚ ĄSKIEGO 

 
ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ 

 
 

CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA DO NOŚ ĄSKIEGO 

 
GRZEGORZ ROMAN 

Strona  rzejmująca 
 
 

BURMISTRZ 
DZIERŻONIOWA 

 
MAREK PIORUN 

 
 
 
 
 

Zayąmznia nr 1 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 

 
Wyaaz rzemz wy za5ań 5  wya nania na 5r rami w jewó5zaimi w rranimami  

a5minisyramyjnymi Gminy Miejsaiej Dzierż niów 
 
 

Zakres prac – robót realizowanyce „ rzejmującego” 
 
1. w zakresie bieżącego utrzymania dróg: 

1.1. bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy, 
1.2. bieżące wykonanie napraw cząstkowyce jezdni i ceodników  

– naprawa awaryjna - masą na zimno lub recyklera w okresie zimowym od 
stycznia do 31 marca 

– naprawa prowizoryczna – masą na gorąco od 1 kwietnia do 30 czerwca 
– naprawa ostateczna – wycinka z uzupeanieniem masą na gorąco wg typowania 

od 1 lipca do 30 września. 
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Terminy napraw nie są obligatoryjne. 
1.3. bieżące utrzymanie rowów i poboczy 

– miejscowa ścinka dla odprowadzenia wód 
– miejscowe udrażnianie zragmentów rowów dla przepaywu wody 

1.4. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odwodnienia drogi) 
– minimum raz w roku oczyszczanie wpustów ulicznyce – częstsze, miejscowo 

w miarę potrzeb 
2. w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowyce: 

2.1. bieżące utrzymanie obiektów mostowyce  
– malowanie poręczy mostowyce raz na 5 lat 
– usuwanie powstaayce uszkodzeń w trakcie eksploatacji 
– w miarę potrzeb odmulanie przepustów 

3. w zakresie bezpieczeństwa ruceu drogowego:  
– bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i barier oceronnyce, 
– bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, 
– bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej, 
– interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruceu drogowego, 
– wykonywanie prac interwencyjnyce związanyce z likwidacją zagrożeń bezpieczeń-

stwa ruceu drogowego, 
– wdrażanie decyzji wprowadzającyce nową organizację ruceu. 

 
 

Zayąmznia nr 2 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 

 
 

Wyaaz 5rór w jewó5zaimi p y ż nymi  
w rranimami a5minisyramyjnymi Gminy Miejsaiej Dzierż niów 

 

Nr drogi Odcinek Km  ługość 

382  zierżoniów 27+200–31+700 4,500 

383  zierżoniów 26+800–29+300 2,500 

384  zierżoniów 18+000–22+200 4,200 

 RAZEM  11,200 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zayąmznia nr 3 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 

 
 

Wyaaz 5rór w jewó5zaimi w rranimami a5minisyramyjnymi  
Gminy Miejsaiej Dzierż niów z przy5ziel nym im syan5ar5em Zim wer  Uyrzymania Drór (ZUD) 

 

Nr drogi Odcinek Km 
Standard  
ZU  

382  zierżoniów 27+200–31+700 2 

383  zierżoniów 26+800–29+300 2 

384  zierżoniów 18+000–22+200 2 
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Zayąmznia nr 4 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 
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Zayąmznia nr ra 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 
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Zayąmznia nr ra 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 
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Zayąmznia nr ra 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 
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Zayąmznia nr 6 5  P r zzmienia z 5nia 
29 awieynia 2008 r. (p z. 1988) 
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1989 

POROZUMIENIE DKOW-1/GP-r12-8/08 – Nr 1 

z dnia 8 maja 2008 r. 

 Dziaaając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o doceodace jednostek sa-
morządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), strony 

Minisyer E5z5aamji Nar 5 wej, mający siedzibę: 00-918 Warszawa, al. Szu-
cea 25, zwany dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowany przez: 
Grażynę Czetwertyńską – Dyrektora Departamentu Ksztaacenia Ogólnego 
i Wyceowania 
oraz 
Miasy  Wr myaw, z siedziba we Wrocaawiu, pl. Nowy Targ 1/8, posiadające 
NI  nr 897-13-83-551 zwane dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowane przez: 
Miceaaa Janickiego – Dyrektora Departamentu Spraw Spoaecznyce 
 illę Jaroń – Dyrektora Wydziaau Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocaawia 

zawierają porozumienie następującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wyko-
nanie w 2008 r. zadań edukacyjnyce rządowego 
 rogramu na rzecz spoaeczności romskiej w  ol-
sce. 

2. W ramace niniejszego porozumienia Zlecenio-
biorca zobowiązuje się do zakupu, w terminie do 
26 września 2008 r., podręczników szkolnyce i 
pomocy dydaktycznyce dla uczniów romskice 
szkóa podstawowyce, gimnazjalnyce, ponadgim-
nazjalnyce i specjalnyce, wedaug zapotrzebowa-
nia określonego przez szkoay. 

3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację 
zadań z ramienia Zleceniobiorcy jest  illa Jaroń – 
Dyrektor Wydziaau Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocaawia. 

§ 2 

1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 2 
przekaże Zleceniobiorcy dotację w kwocie 
38000,-za (saownie: trzydzieści osiem tysięcy 
zaotyce). 

2. Dotacja  zostanie  przekazana w terminie 14 dni 
od daty podpisania  niniejszego porozumienia na 
raceunek bankowy Zleceniobiorcy (należy podać 
numer raceunku bankowego, nazwą banku i na-
zwę posiadacza raceunku bankowego): Gmina 
Wrocaaw Bank Zaceodni WBK SA I Oddziaa Wro-
caaw 85 1090 2398 0000 0006 0800 3267. 

3. Dotacja zostanie udzielona z części 30 dz. 801 
rozdz. 80195 nr zadania 2007-2-4-143 budżetu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

§ 3 

1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 31 
paź5zierniaa 2008 r. 

2.  odstawą do rozliczenia będzie przyjęcie spra-
wozdań merytorycznyce i sprawozdań zinanso-
wyce z realizacji zadań określonyce w § 1 ust. 1 
i 2. 

§ 4 

1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na raceunek bankowy Zlecenio-
dawcy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. 
Szucea 25, 00-918 Warszawa, NB  O/O War-
szawa, nr raceunku 69 10101010 0031 0213 
9130 1000 wraz z odsetkami  ustawowymi w 
wysokości określonej jak dla zalegaości podat-
kowyce, w terminie do 30 dni od daty ustalenia, 
że dotacja zostaaa wykorzystana niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wy-
sokości, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 
następnego roku. 

2. Dotacja niewykorzystana w danym roku podlega 
zwrotowi w części, w jakiej nie zostaaa wyko-
rzystana, w terminie do dnia 15 lutego następ-
nego roku. 

3. Od kwot dotacji zwróconyce po terminie okre-
ślonym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości  
określonej  jak dla zalegaości podatkowyce, po-
cząwszy od dnia następującego po dniu, w któ-
rym upaynąa termin zwrotu dotacji. 

4. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej 
wysokości zwrotowi do budżetu podlega ta 
część dotacji, która zostaaa nadmiernie pobrana. 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli ze 
strony Zleceniodawcy, obejmującej wykonywanie 
zadań powierzonyce na mocy niniejszego  orozu-
mienia. W ramace tej kontroli Zleceniobiorca na 
każde żądanie Zleceniodawcy: 
1) udostępni wszelką dokumentację dotyczącą 

realizacji zadań, w szczególności zinansową, 
2) udzieli pisemnyce inzormacji co do stanu realiza-

cji zadań. 

§ 6 

1. Zmiana warunków porozumienia bez zgody Zle-
ceniodawcy jest niedopuszczalna. 
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2. Wszelkie zmiany treści porozumienia dla swej 
ważności wymagają zormy pisemnej. 

 

§ 7 

 orozumienie sporządzono w dwóce jednobrzmią-
cyce egzemplarzace, po jednym dla każdej strony. 

 
 
 
 

Zleceniodawca 
 
 

DYREKTOR 
DE ARTAMENTU KSZTAŁCENIA 
OGÓ NEGO I WYCHOWANIA 

 
GRAŻYNA CZETWERTYŃSKA 

 
 

ZASTĘ CA DYREKTORA 
 

EWA PRZEGOŃ 

Zleceniobiorca 
 
 

DYREKTOR DE ARTAMENTU 
 

MICHAŁ JANICKI 
 
 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
 

LILLA JAROŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegayce oraz zaaączniki można nabywać: 

1) w punktace sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocaawiu, 50-951 Wrocaaw, pl.  owstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocaawiu Delegatura w Waabrzyceu, 58-300 Waabrzyce, ul. Saowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesaanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocaawiu – Zakaadzie Obsaugi 

Urzędu, 50-951 Wrocaaw, pl.  owstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyaożone są do powszecenego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocaawiu, pl.  owstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocaaw, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanyce dzienników dostępna jest  

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