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2006 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOGUSZÓW-GORCE  
NR XXIV/147/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzzdzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z poźn. zm.) Rada Miej-
ska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej nr VIII/42/07 z dnia 11 
kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym z dnia 
11 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujzce 
zmiany: 
1. w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość stypendium w zależności od do-
chodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w 
ust. 2, przedstawia się następujzco: 
a) dochód do wysokości 90d kryterium docho-

dowego – maksymalnie do 200d kwoty za-
siłku rodzinnego, 

b) dochód od 91d do 100d kryterium docho-
dowego – maksymalnie do 180d kwoty za-
siłku rodzinnego.”, 

2. § 14 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pomoc materialnz w formie pieniężnej w 

szkołach dla których organem prowadzzcym 
jest Gmina Boguszów-Gorce, realizujz szko-
ły. 

 2.  Pomoc materialna przyznana w formie pie-
niężnej uczniom uczęszczajzcym do szkół 
położonych poza terenem Gminy realizowa-

na jest w kasie urzędu gminy lub przelewem 
na rachunek bankowy. 

 3. Pomoc materialna przyznana, w innej formie 
niż podana w ust. 1 i 2, realizowana jest w 
urzędzie gminy w uzgodnieniu z zaintere-
sowanymi, którym ta pomoc została przy-
znana.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 3 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnoślzskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 
mocz obowizzujzca od dnia 1 września 2008 r. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-
mości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 
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2007 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XV/88/2008 

z dnia 16 lutego 2008 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszy-
ca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, 
         sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym tekst jednolity 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwizzku z art. 176 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wspólnoty mieszkaniowe, niedziałajzce w celu 
osizgnięcia zysku, mogz otrzymać dotację na 
realizację następujzcych zadań publicznych: 
1) remont lub ocieplenie elewacji, 
2) remont dachu, 
3) wykonanie lub remont chodnika i oświetlenia 

na nieruchomości wspólnoty, 
4) wykonanie ogrodzenia nieruchomości wspól-

noty od strony ulicy, 
5) wykonanie przyłzcza uzbrojenia działki lub 

bezpośrednio budynku do miejskiej sieci 
wodnej i kanalizacyjnej. 

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50d 
kosztów realizacji poszczególnych zadań. 

3. Dotacja może być przyznana nie częściej niż raz 
na dwa lata budżetowe. 

§ 2 

1. Przyznanie dotacji odbywa się poprzez przepro-
wadzenie otwartego konkursu ofert, który ogła-
sza Burmistrz Miasta Głuszyca. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno 
zawierać informacje o: 
1) rodzaju zadania, 
2) wysokości środków publicznych przeznaczo-

nych na realizację tego zadania, 
3) zasadach przyznawania dotacji, 
4) terminie i warunkach realizacji zadania, 
5) miejscu, terminie i warunkach składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy 

dokonywaniu wyboru oferty. 
3. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert przeprowa-

dza się z co najmniej trzydziestodniowym wy-
przedzeniem. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamiesz-
cza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a tak-
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, w 
miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogło-
szeń. 

§ 3 

Oferta o przyznanie dotacji powinna zawierać: 
1) nazwę i adres wspólnoty, 
2) nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnio-

nych do reprezentowania wspólnoty w kontak-

tach zewnętrznych i posiadajzcych zdolność do 
podejmowania zobowizzań finansowych i podpi-
sania umowy o wykonanie zadania –
potwierdzone uchwałz wspólnoty, 

3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania propono-
wanego do realizacji – potwierdzony przez za-
rzzd wspólnoty, 

4) kosztorys przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

5) informację o wcześniejszej działalności wspólno-
ty mieszkaniowej w zakresie dotyczzcym zada-
nia, 

6) informację o wysokości posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zada-
nia – potwierdzonz wycizgiem bankowym lub 
kopiz zapłaconych faktur, 

7)  termin realizacji zadania, 
8) pozwolenie na budowę lub dowód przyjęcia 

zgłoszenia wydane przez Starostwo Powiatowe 
dla zadań objętych tym obowizzkiem, w przy-
padku robót budowlanych przy zabytkach i 
obiektach objętych ochronz konserwatorskz lub 
w otoczeniu zabytku również pozwolenie Woje-
wódzkiego Ronserwatora Zabytków, 

9) informację o otrzymanych dotacjach w ostatnich 
dwóch latach poprzedzajzcych rok, w którym 
składana jest oferta. 

§ 4 

1. Rozpatrzenia złożonych ofert dokonuje Romisja 
konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta 
Głuszyca. 

2. Romisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
1) ocenia merytorycznz wartość oferty z 

uwzględnieniem: korzyści jakie odniesie jak 
największa liczba mieszkańców, stopnia upo-
rzzdkowania lokalnych przestrzeni publicz-
nych oraz udziału środków własnych wspól-
noty, 

2) ocenia przedstawionz kalkulację kosztów re-
alizacji zadania w odniesieniu do zakresu rze-
czowego zadania, 

3) uwzględnia wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania, 

4) ocenia wiarygodność finansowz wspólnoty 
mieszkaniowej, 
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5) ocenia prawidłowość i terminowość rozlicze-
nia udzielonej wcześniej dotacji. 

3. Romisja konkursowa ustala szczegółowe zasady 
przyznawania dotacji. 

4. Romisja konkursowa obowizzana jest w uzasad-
nieniu wyboru oferty ustosunkować się do speł-
niania przez oferenta wymogów określonych w 
ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz 
przedstawienia propozycji rozstrzygnięcia kon-
kursu Burmistrzowi do zatwierdzenia. 

5. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w 
wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zo-
stała zgłoszona jedna oferta. 

§ 5 

1. Wspólnoty mieszkaniowe, podejmujzc realizację 
zadania, zobowizzane sz do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadach określonych w umo-
wie, a Gmina Głuszyca zobowizzana jest do 
przekazania odpowiednich środków publicznych 
w formie dotacji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga for-
my pisemnej pod rygorem nieważności i może 
być zawarta na czas realizacji zadania, nieprze-
kraczajzcy danego roku budżetowego. 

3. Przeznaczenie dotacji na inny cel niż określony 
w umowie wyklucza prawo do ubiegania się o 
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata. Dota-
cja w tym wypadku podlega zwrotowi (wraz z 
odsetkami). 

§ 6 

Gmina Głuszyca dokonuje kontroli i oceny realizacji 
zadania, a w szczególności: 
1) stanu realizacji zadania, 

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania 
zadania, 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicz-
nych otrzymanych na realizację zadania, 

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepi-
sach prawa i w postanowieniach umowy. 

§ 7 

Wspólnoty mieszkaniowe otrzymujzce dotację zo-
bowizzane sz udostępnić, na każde żzdanie Gminy 
Głuszyca, dokumentację finansowz i merytorycznz, 
niezbędnz dla dokonania sprawdzenia należytego 
wykorzystania dotacji w terminie 5 lat od ukończe-
nia zadania. 

§ 8 

Wspólnoty mieszkaniowe zobowizzane sz przedło-
żyć sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wy-
konania zadania określonego w umowie, w terminie 
określonym w umowie, o której mowa w § 5. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 10 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 

2008 

UCHWAŁA RADY MIEJSKEJ W JEECZU-EASKOWICACH 
NR XXIV/173/2008 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany regulaminu targowiska 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W regulaminie targowiska miejskiego w Jelczu-
Laskowicach stanowizcym załzcznik nr 1 do 
uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr 
IX/48/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie 
zmiany regulaminu targowiska skreśla się dotych-
czasowa treść § 1 i otrzymuje on następujzce 
brzmienie: 
„Targowisko czynne jest od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach od 6.00 do 20.00 z wyjztkiem 
dni świztecznych.”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślzskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP MIEJSRIEJ 

 
BEATA BEJDA 
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2009 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 
NR XXIV/160/08 

z dnia 10 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Rudowy-Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin Parku Zdrojowego stano-
wizcy załzcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XXIII/141/2000 z dnia 23 
listopada 2000 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Kudowy-Zdroju nr XXIV/160/08  
z dnia 10 czerwca 2008 r. (poz. 2009) 

 
 

REGUEAMIN 
 
 

§ 1 

Park Zdrojowy przeznaczony jest do wypoczynku. 

§ 2 

Na terenie parku zabrania się: 
1. Niszczenia zieleni parkowej (w szczególności: 

wyrywania, deptania, łamania, podpalania). 
2. Zaśmiecania terenu. 
3. Przemieszczania i niszczenia urzzdzeń parko-

wych. 
4. Spożywania napojów alkoholowych z wyjzt-

kiem uzyskania szczególnych zezwoleń zwiz-
zanych z imprezami i tylko w miejscach wy-
znaczonych. 

5. Wjazdu bez wymaganego zezwolenia – pojaz-
dów silnikowych. 

6. Jazdy na rowerach i urzzdzeniach rolkowych. 
7. Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca 

oraz bez pakietu higienicznego (papierowa to-
rebka z łopatkz) na psie odchody. 

8. Umieszczania bez wymaganego zezwolenia re-
klam, tablic, napisów i ogłoszeń. 

9. Zakłócania spokoju poprzez głośne śpiewy, 
krzyki, itp. 

10. Zakłócenia ciszy nocnej. 
11. Handlu wszelkimi artykułami – bez wymaga-

nego zezwolenia. 
12. Rzpieli w stawie i łowienia ryb oraz jazdy na 

łyżwach w okresie zimowym. 
13. Rzpieli w niecce fontanny. 

§ 3 

Rto narusza postanowienia niniejszego regulaminu 
podlega karze na mocy przepisów Rodeksu wykro-
czeń. 

§ 4 

Obowizzki administratora terenu pełni Urzzd Miasta 
w Rudowie-Zdroju. 
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2010 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 
NR XXIV/161/08 

z dnia 10 czerwca 2008 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-
-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 

ożywionej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w zwizzku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o 
Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada 
Miejska Rudowy-Zdroju uchwala, co nastepuje: 

 
 

§ 1 

1. Znosi się formę ochrony przyrody w drodze 
uznania za pomnik przyrody w stosunku do na-
stępujzcego drzewa: 
z § 1 poz. 3 ww. uchwały, tj. Paulownia o ob-
wodzie 204 cm rosnzcego na działce nr 164 
przy ul. Okrzei 1 (Sanatorium MSWiA – parking) 
w Rudowie-Zdroju. 

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje  
z powodu utraty wartości przyrodniczych i za-
pewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Rudowa-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER 

 
 
 
 
 

2011 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EEŚNEJ 
NR XXIII/141/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych wa-
runków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku 
mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-
uczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 
                     prowadzonych przez Gminę Eeśna w roku 2008 

 Działajzc na podstawie art. 30 ust. 1 i 6, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, 
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zwany dalej „Rarta 
Nauczyciela”, w zwizzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporzzdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami), zwanym dalej „rozporzzdzeniem”, uchwala się, co 
następuje: 
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§ 1 

Przyjmuje się regulamin wynagradzania określajzcy 
wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia oraz szczegółowe zasady przyznawa-
nia i wypłacania dodatku mieszkaniowego stano-
wizcy załzcznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Leśnej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w 
Leśnej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określa-
nia wysokości stawek i szczegółowych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-

niczego, szczegółowych warunków obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wy-
sokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego 
i innych świadczeń wynikajzcych ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna 
w roku 2008. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego, z mocz obowizzujzcz od 
1 stycznia 2008 r. 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

WALTER STRASZAK 

  
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Eeśnej Nr XXIII/141/08 z dnia 29 maja 
2008 r. (poz. 2011) 
 
 
 

REGUEAMIN 
 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatku mieszkaniowego, dodatku 
wiejskiego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych,  
                    gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Eeśna w roku 2008 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓENE 

§ 1 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 

1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, 
6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, 
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
8) innych świadczeń wynikajzcych ze stosunku 

pracy, 
9) dodatku mieszkaniowego, 

10) dodatku wiejskiego. 

II. DODATEK ZA WYSŁUGE EAT 

§ 2 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określajz 
przepisy art. 33 ust. 1 Rarty Nauczyciela (Dz. U. z 
2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozpo-
rzzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

III. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden 
etat wynosi procentowo w odniesieniu do wyna-
grodzenia zasadniczego: 
1) 1d – 5d dla nauczycieli, 
2) 1d – 8d dla nauczycieli języka polskiego i języ-

ków obcych, 
3) 1d – 20d dla dyrektorów przedszkoli, szkół  

i placówek. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli oraz nauczycieli języka polskiego i języków 
obcych oraz nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze ustala dyrektor szkoły, z 
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wyjztkiem dyrektora, któremu wysokość dodat-
ku ustala Burmistrz Leśnej. 

3. Rryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów: 
1) szczególne osizgnięcia dydaktyczne, wycho-

wawcze poprzez osizgnięcia uczniów, po-
twierdzane efektami egzaminów, sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach i olimpiadach, 

2) planowanie działań szkoły, wprowadzanie 
programów autorskich oraz innowacji peda-
gogicznych, 

3) systematyczne dokumentowanie pracy szko-
ły, 

4) motywowanie i wspieranie rozwoju nauczy-
cieli, 

5) racjonalna polityka kadrowa, 
6) racjonalne gospodarowanie finansami szkoły, 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
7) promocja szkoły w środowisku i współpraca z 

instytucjami wspomagajzcymi prace szkoły 
oraz zagranicznymi szkołami, 

8) realizacja zadań nadzoru pedagogicznego, 
9) prawidłowe administrowanie powierzonym 

mieniem. 
4. Rryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla 

nauczycieli: 
1) szczególne osizgnięcia dydaktyczne i wy-

chowawcze potwierdzane efektami egzami-
nów, sprawdzianów albo sukcesami 
uczniów w konkursach, zawodach i olim-
piadach, 

2) umiejętne rozwizzywanie problemów wy-
chowawczych uczniów, 

3) przestrzeganie porzzdku pracy (punktual-
ność, pełne wykorzystanie czasu lekcji), 

4) planowanie i dokumentowanie pracy, 
5) poprawność merytoryczna i metodyczna 

prowadzonych zajęć, 
6) troska o klasy i pracownie, 
7) współpraca ze środowiskiem lokalnym na 

rzecz uczniów potrzebujzcych szczególnej 
opieki, 

8) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych oraz wzbogacanie własnego 
warsztatu pracy, 

9) realizacja programów i zadań statutowych 
szkoły, 

10) udział w organizowaniu imprez klasowych  
i uroczystości szkolnych, opieka nad samo-
rzzdem uczniowskim lub innymi organiza-
cjami działajzcymi w szkole, prowadzenie 
lekcji koleżeńskich. 

§ 5 

Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten 
można skrócić do pół roku. 

§ 6 

1. Nauczycielom uzupełniajzcym etat w innej szko-
le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

2. Nauczycielom przeniesionym na podstawie art. 
18 i 19 Rarty Nauczyciela dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoły poprzedniej. 

IV. DODATEK  UNKCYJNY 

§ 7 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ustala Burmistrz w granicach stawek określo-
nych tabelz uwzględniajzc m.in. wielkość szko-
ły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań 
wynikajzcych z funkcji kierowniczej, liczbę sta-
nowisk kierowniczych w szkole. Wysokość do-
datków funkcyjnych dla wicedyrektorów, innych 
stanowisk kierowniczych, jak również osób wy-
mienionych w ust. 4 przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora, albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w poniższej tabeli: 

 
 

L
p. 

Stanowisko 

Procent wynagro-
dzenia stażysty  

z wykształceniem 
mgr p.p. 

1. Przedszkola 
a) Dyrektor przedszkola  

czynnego ponad 5 godz. 
dziennie 

b) Dyrektor przedszkola 
czynnego do 5 godz. 
dziennie 

c) wicedyrektor 

 
 
 

15–33 
 
 

13–30 
9–20 

2. Szkoły (zespół szkół) 
wszystkich typów: 
a) dyrektor szkoły (zespołu 

szkół) liczzcej: 
– do 12 oddziałów 
– 13–24 oddziałów 
– 25 i więcej oddziałów 

b) wicedyrektor szkoły 

 
 
 
 

16–37 
28–65 
30–69 
15–37 

3. Inne placówki: 
a) dyrektor centrum ksztal- 

cenia praktycznego 
b) dyrektor centrum kształ-

cenia ustawicznego 
c) dyrektor międzyszkolnego 

ośrodka sportowego 
d) dyrektor młodzieżowego 

domu kultury 
e) dyrektor poradni psycho- 

logiczno-pedagogicznej 
f) kierownik szkolnego 

schroniska młodzieżowe-
go 

g) dyrektor pogotowia 
opiekuńczo-wychowaw- 
czego 

 
 

23–51 
 

23–51 
 

11–30 
 

11–30 
 

15–37 
 
 

15–23 
 
 

19–44 
4. Inne stanowiska kierownicze 

przewidziane w statutach 
szkół i placówek 

 
4–42 
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3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, 
którym powierzono obowizzki kierownicze w 
zastępstwie. W tych przypadkach prawo do do-
datku powstaje od pierwszego dnia pełnienia 
funkcji i gaśnie z pierwszym dniem miesizca na-
stępujzcego po zaprzestaniu pełnienia tych 
obowizzków. Przy ustalaniu wysokości dodatku 
funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze 
się pod uwagę łzcznz liczbę oddziałów (grup). 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielowi z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wy-

sokości od 3d do 5d wynagrodzenia staży-
sty z wykształceniem mgr p.p. za każdego 
nauczyciela powierzonego opiece, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału 
przedszkolnego – 5d wynagrodzenia staży-
sty z wykształceniem mgr p.p., 

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego 
lub nauczyciela konsultanta, w wysokości do 
25d wynagrodzenia stażysty z wykształce-
niem mgr p.p. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesizca następujzcego po 
miesizcu, w którym nastzpiło powierzenie sta-
nowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie na-
stzpiło pierwszego dnia miesizca – od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a 
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesizca, w którym nastzpiło odwołanie, a jeżeli 
odwołanie nastzpiło pierwszego dnia miesizca – 
od tego dnia. 

3. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawie-
dliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlo-
pu dla poratowania zdrowia, w okresach, za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
oraz od pierwszego dnia miesizca następujzcego 
po miesizcu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia z innych powodów obowizzków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowizzków nastzpiło od 
pierwszego dnia miesizca – od tego dnia. 

4. W przypadku zbiegu tytułów do dwóch lub wię-
cej dodatków funkcyjnych wypłaca się wszyst-
kie. 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 9 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i 
ucizżliwe warunki pracy w przypadku, gdy: 
1) prowadza zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze z dziećmi i młodzieżz upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu głębokim w 
wysokości 20d wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

2) prowadza zajęcia dydaktyczne i wychowaw-
cze w specjalnych przedszkolach (oddzia-
łach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz 
prowadza indywidualne nauczanie dziecka 

zakwalifikowanego do kształcenia specjalne-
go – 20d wynagrodzenia zasadniczego, 

3) prowadza zajęcia dydaktyczne w klasach łz-
czonych w szkołach podstawowych – 25d 
stawki godzinowej za każdz przepracowana 
w tych klasach godzinę nauczania. 

VI. WYNAGROZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAZNYCH 

ZASTEPSTW 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymia-
rowa ustala się dzielzc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łzcznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięcznz liczbę godzin obowizz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięcznz liczbę godzin obowizzkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 
1l, oblicza się mnożzc tygodniowy obowizzkowy 
wymiar godzin przez wskaźnik 4,16 z zaokrz-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę. 

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJECIA DODATKOWE 

§ 11 

1. Nauczycielowi, za działalność w ramach obo-
wizzków wynikajzcych z funkcjonowania służb 
BHP w szkole (placówce) i szkoleń w zakresie 
BHP, przysługuje dodatek do wynagrodzenia w 
wysokości 10% – 20% uposażenia zasadnicze-
go w zależności od liczby pracowników objętych 
nadzorem bhp. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
również nauczycielowi wykonujzcemu obowizzki 
społecznego inspektora pracy. 

VIII. NAGRODY ZE SPECJAENEGO  UNDUSZU 
NAGRÓD I INNE SWIADCZENIA WYNIKAJACE ZE 

STOSUNKU PRACY 

§ 12 

1. Nauczyciele mogz otrzymywać nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród za osizgnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Rarty 
Nauczyciela. 

2. W budżecie organu prowadzzcego szkoły tworzy 
się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiz-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysoko-
ści 1d planowanego rocznego osobowego fun-
duszu wynagrodzeń. 

3. Fundusz nagród w wysokości 80d przekazywa-
ne jest bezpośrednio do budżetów przedszkoli, 
szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody 
dyrektora. 

4. Fundusz nagród w wysokości 20d przeznacza 
się na Nagrody Burmistrza. Organ prowadzzcy 
szkoły może dokonać zwiększenia funduszu na-
gród z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza z 
funduszy własnych gminy. 
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§ 13 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w 
jego teczce akt osobowych. 

§ 14 

1. Niezależnie od nagrody organu prowadzzcego 
nauczyciel może otrzymać w danym roku nagro-
dy: ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora 
szkoły. 

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa 
od nagrody organu prowadzzcego. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
występuje: 
1) Dyrektor Szkoły lub Przedszkola – dla na-

uczyciela zatrudnionego w szkole lub przed-
szkolu po zaopiniowaniu przez Rade Pedago-
giczna, 

2) Inspektor Oświaty – dla dyrektora szkoły lub 
przedszkola. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, składa się 
do Urzędu Miejskiego w następujzcych termi-
nach: 
1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do  

30 września każdego roku, 
2) w innych szczególnie uzasadnionych przy-

padkach na 30 dni przed dniem wręczenia 
nagrody. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujzce dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) datę urodzenia, 
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) zajmowane stanowisko i nazwę szkoły, 
6) otrzymane dotychczas nagrody, 
7) uzasadnienie, w którym należy zamieścić in-

formacje o dorobku zawodowym i osizgnię-
ciach w ostatnich latach po otrzymaniu 
ostatniej nagrody. 

Nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola przy-
znaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Peda-
gogicznej. 

6. Rryteria przydziału Nagród Burmistrza i Nagród 
Dyrektora nauczycielom: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osizga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach, 
przeprowadzonych przez okręgowe komi-
sje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjnz w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowania au-
torskich programów i publikacji, 

c) osizga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone wynikami pomiarów edukacyjnych, 

d) posiada udokumentowane osizgnięcia w 
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne i środowiskowe, 

f) prowadzi znaczzca działalność wycho-
wawcza w klasie lub szkole przez organi-

zowanie wycieczek, udział uczniów w 
spektaklach teatralnych, koncertach, wy-
stawach, itp., 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni  
i zimowy wypoczynek dla uczniów, 

i) osizga dobre wyniki w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będzcym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzzcym  
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność majzca na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród uczniów, szczególnie 
narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z policja, or-
ganizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzi-
cami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedosto-
sowania społecznego uczniów, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polega-
jzcej na: 
a) doskonaleniu swoich kwalifikacji zawo-

dowych, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujzcych 
prace w zawodzie nauczyciela. 

7. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również 
uzyskiwać znaczzce efekty w zakresie: 
1) tworzenia warunków do prowadzenia prawi-

dłowej działalności dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej szkoły, 

2) prowadzenia właściwej polityki kadrowej  
i zapewnienia bardzo dobrej organizacji pracy 
szkoły, 

3) racjonalnego gospodarowania środkami fi-
nansowymi, 

4) dbania o bazę szkolna, 
5) inicjowania różnorodnych działań rady peda-

gogicznej służzcych podnoszeniu jakości pra-
cy szkoły, 

6) inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

7) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskiwania środków pozabudżetowych lub 
innej pomocy rzeczowej. 

IX. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 15 

1. Nauczycielowi, posiadajzcemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wizzujzcego wymiaru zajęć przysługuje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „do-
datkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesizc w wy-
sokości: 
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1) 6d miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia za prace pracowników, ustalonego 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwa-
nego dalej „najniższym wynagrodzeniem" – 
dla 1 osoby, 

2) 8d najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób, 
3) 10d najniższego wynagrodzenia – dla 3 

osób, 
4) 12d najniższego wynagrodzenia – dla 4  

i więcej osób. 
2. Rwoty przypadajzcego dodatku zaokrzgla się do 

pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 
zł zaokrzgla się do pełnego złotego. 

§ 16 

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

dochodów lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostajzcych na wy-

łzcznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostajzce na utrzymaniu nauczyciela lub 

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

4) pozostajzce na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujzce 
dzieci będzce studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadajzce wła-
snego źródła dochodów. 

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,  
o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujz-
cy dodatek jest obowizzany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujzcy dodatek – organ prowadzzcy szko-
lę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora 
szkoły lub organu prowadzzcego szkołę o zmia-
nie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwroto-
wi. 

§ 17 

1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będz-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kujzcemu, przysługuje tylko jeden dodatek. Mał-
żonkowie wspólnie określajz pracodawcę, który 
będzie im wypłacał dodatek. 

2. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiz-
ca następujzcego po miesizcu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

4. Dodatek przysługuje w okresie wykonania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 
3) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o prace na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta została zawarta, 

4) korzystanie z urlopu wychowawczego prze-
widzianego w odrębnych przepisach. 

§ 18 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
lub na wniosek nauczycieli będzcych współmał-
żonkami. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi szkoły – organ prowadzzcy 
szkołę. 

X. DODATEK WIEJSKI 

§ 19 

Wysokość i warunki wypłacania dodatku wiejskiego 
określajz przepisy art. 54 ust. 5 Rarty Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z Zarzzdem 
Oddziału ZNP w Leśnej. 

 
 
 

2012 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 
NR XXII/96/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas 
                                              nieoznaczony 

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

1. Burmistrz Mieroszowa gospodaruje gminnym 
zasobem nieruchomości i wykonuje zadania 
określone w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami oraz w niniejszej uchwale. 

2. Burmistrz Mieroszowa jest uprawniony do na-
bywania nieruchomości do zasobu w celu reali-
zacji zadań własnych gminy oraz do zbywania 
nieruchomości z zasobu. 

3. Burmistrz Mieroszowa jest uprawniony do za-
wierania umów najmu, dzierżawy i użytkowania 
nieruchomości wchodzzcych w skład gminnego 
zasobu nieruchomości, na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale. 

4. Tryb nabywania, zbywania oraz wynajmowania, 
wydzierżawiania i zawierania umów użytkowa-
nia nieruchomości określajz odrębne ustawy. 

§ 2 

1. Przeznaczenie nieruchomości do zbycia, wy-
dzierżawienia, wynajmu lub użytkowania nastę-
puje z inicjatywy Burmistrza Mieroszowa. 

2. Z wnioskiem o zbycie nieruchomości mogz wy-
stzpić także osoby zainteresowane jej nabyciem, 
lub korzystaniem w sposób określony ust. 1.  
W takim przypadku Burmistrz może uzależnić 
przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub od-
dania w korzystanie od zobowizzania wniosko-
dawcy do pokrycia kosztów, w tym kosztów 
zawarcia umowy. 

(Skarga Wojewody Dolnoślzskiego NR.II.0914- 
-10/116/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 2 ust. 2 zdanie drugie). 

§ 3 

1. Zwalnia się z obowizzku zbycia w drodze prze-
targu nieruchomości gruntowe: 
a) przeznaczone pod realizację urzzdzeń infra-

struktury technicznej oraz innych celów pu-
blicznych,  

b) gdy sprzedaż nieruchomości będzcej przed-
miotem umowy dzierżawy następuje na rzecz 
dzierżawcy tej nieruchomości, pod warun-
kiem że umowa dzierżawy została zawarta na 
co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta zo-
stała zabudowana na podstawie pozwolenia 
na budowę, 

c) których przeniesienie następuje na podstawie 
Rodeksu cywilnego (art. 231). 

(Skarga Wojewody Dolnoślzskiego NR.II.0914- 
-10/116/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 3 ust. 1 lit. c). 
2. Zwalnia się z obowizzku zbycia w drodze prze-

targu lokale będzce przedmiotem umowy lub 
dzierżawy, zbywane na rzecz ich najemców lub 
dzierżawców.  

§ 4 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty do 
50d ceny nieruchomości ustalonej, jeżeli jest 
ona sprzedawana: 
a) na realizację urzzdzeń infrastruktury tech-

nicznej oraz innych celów publicznych, 

b) osobom fizycznym i osobom prawnym, które 
prowadzz działalność charytatywnz, opie-
kuńczz, kulturalnz, leczniczz oświatowz, na-
ukowz, badawczo-rozwojowz, wychowaw-
czz, sportowz lub turystycznz, na cele nie-
zwizzane z działalnościz zarobkowz, a także 
organizacjom pożytku publicznego na cel 
prowadzonej działalności pożytku publiczne-
go, 

c) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz samo-
rzzdu publicznego, 

d) kościołom i zwizzkom wyznaniowym, majz-
cym uregulowane stosunki z państwem, na 
cele działalności sakralnej, 

e) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których 
mowa w art. 209a ust.1 i ust. 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami 

f) spółdzielniom mieszkaniowym w zwizzku  
z ustanowieniem na rzecz członków spół-
dzielni odrębnej własności lokali.  

2. Wyraża się zgodę na oddawanie w trwały zarzzd 
nieruchomości na cele mieszkaniowe, na realiza-
cję urzzdzeń infrastruktury technicznej i innych 
celów publicznych oraz jednostkom organizacyj-
nym, które prowadzz działalność charytatywnz, 
opiekuńczz, kulturalnz, leczniczz, oświatowz, 
naukowz, badawczo-rozwojowz, wychowaw-
czz, sportowa lub turystycznz, na cele niezwiz-
zane z działalnościz zarobkowz wyraża się zgo-
dę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych do 
50d. 

3. Za nieruchomości wymienione w art. 72 ust. 3 
pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
wynoszz 5d ceny. 

§ 5 

Lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne mogz 
być sprzedawane za gotówkę lub na raty. 
1. W przypadku gdy wszyscy najemcy w budynku 

wielolokalowym, niebędzcym wspólnotz miesz-
kaniowz, zdecydujz się na zakup lokali za go-
tówkę, otrzymajz 95d bonifikaty od ceny loka-
lu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej wła-
sności. 

2. W przypadku gdy najemca w budynku wielolo-
kalowym zdecyduje się na zakup lokalu otrzymu-
je bonifikatę w następujzcych wysokościach: 
90d – jeżeli lokal zostanie nabyty za gotówkę, 
70d – jeżeli lokal zostanie nabyty na raty.  

3. W przypadku gdy najemca w budynku jednoro-
dzinnym zdecyduje się na zakup lokalu otrzymu-
je bonifikatę w następujzcej wysokości: 
70d – jeżeli lokal zostanie nabyty za gotówkę, 
50d – jeżeli lokal zostanie nabyty na raty.  

4. Po sprzedaży wszystkich lokali w budynku wie-
lolokalowym uzyskanie bonifikaty, o której mo-
wa w ust. 1, następuje w chwili podpisania pro-
tokołu uzgodnień oraz okazaniu się w wyzna-
czonym dniu dowodem wpłaty należności na 
poczet zapłaty za nabywane lokale, przez 
wszystkich kupujzcych.  

5.  W przypadku, gdy na lokal będzcy przedmiotem 
umowy najmu na rzecz jego najemcy nie można 
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uzyskać zaświadczenia o samodzielności, a po 
podziale lokalu można uzyskać zaświadczenia o 
samodzielności każdej wydzielonej części i pod 
warunkiem, że umowa najmu została zawarta 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 
najemcy przysługuje bonifikata na wszystkie 
wyodrębnione samodzielne lokale objęte wyżej 
opisanz umowz najmu, odpowiednio w wysoko-
ści opisanej w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3. 

6. Przy sprzedaży na raty, pierwsza wpłata wynosi 
10d od kwoty pozostałej po zastosowaniu boni-
fikaty. Pozostała należność zostaje rozłożona do 
5 rocznych rat, oprocentowanych w wysokości 
stopy redyskontowej weksli obowizzujzcej w 
NBP w dniu zawarcia umowy sprzedaży w sto-
sunku rocznym. 

(Skarga Wojewody Dolnoślzskiego NR.II.0914- 
-10/116/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 ust. 6). 
7. Najemca przed podpisaniem aktu notarialnego 

winien uzyskać od zarzzdcy zaświadczenie o 
niezaleganiu z opłatami czynszowymi. 

8. W budynkach, w których w okresie ostatnich 5. 
lat poniesione zostały nakłady na remont lub in-
ne prace budowlano-instalacyjne w kwocie 
przekraczajzcej 40 tys. złotych na obiekt lub 
wysokość nakładów przekroczyła 40zł/m2 po-
wierzchni użytkowej budynku obowizzuje bonifi-
kata 80d . 

§ 6 

1. Burmistrz Gminy Mieroszów może nabywać do 
gminnego zasobu , nieruchomości stanowizce 
własność osób fizycznych i prawnych oraz przy-
sługujzce tym osobom prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowych, uwzględ-
niajzc potrzeby zabudowy i rozwoju gminy, a 
także obowizzek wykonywania zadań publicz-
nych. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Burmistrz mo-
że: 
a) zawierać umowy kupna i zamiany nierucho-

mości oraz prawa użytkowania wieczystego , 
b)  zawierać umowy dotyczzce nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości lub prawa użytko-
wania wieczystego. 

3. Cena nabycia własności lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości nie powinna prze-
kraczać wartości ustalonej przez rzeczoznawcę 
majztkowego. W szczególnych przypadkach 
uzasadnionych interesem gminy cena nabycia 
może być ustalona w drodze negocjacji.  

§ 7 

1. Oddanie nieruchomości do korzystania w dzier-
żawę, najem lub użytkowanie, na czas oznaczo-
ny dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony, 
następuje po przeprowadzeniu przetargu, z za-
stosowaniem postanowień ust. 3. 

2. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych 
ważnym interesem inwestora, zwizzanym z za-
miarem poniesienia nakładów na nieruchomości 
gminnej, nieruchomości mogz być wydzierża-
wiane lub wynajmowane przez Burmistrza na 
okres dłuższy niż trzy lata jednakże nie dłużej niż 

30 lat, po uzyskaniu opinii właściwej komisji Ra-
dy Miejskiej. 

3. Zwalnia się z obowizzku przeprowadzania prze-
targu, jeżeli zawarcie umowy najmu, dzierżawy 
bzdź użytkowania następuje: 
a) na rzecz osoby ( lub jej następcy prawnego ), 

która wybudowała zgodnie z obowizzujzcym 
prawem na gruncie gminy będzcym przed-
miotem umowy stały obiekt budowlany zwiz-
zany z gruntem, 

b) na cele upraw rolnych i ogrodniczych, 
c) na rzecz stowarzyszeń, organizacji pożytku 

publicznego i klubów sportowych, w zakresie 
prowadzonej przez nie działalności statuto-
wej, 

d) na rzecz samorzzdowej jednostki kultury, 
jednostek budżetowych, jednostek pomocni-
czych i zakładów budżetowych gminy Miero-
szów, 

e) na cele poprawienia warunków zagospoda-
rowania (bez prawa zabudowy) nieruchomo-
ści przyległej lub jej części, stanowizcej wła-
sność, oddanej w użytkowanie wieczyste, 
dzierżawę, najem lub użytkowanie wniosko-
dawcy, jeżeli nie może stanowić samodzielnej 
nieruchomości, 

f) na cele użyteczności publicznej oraz realizację 
celów publicznych, 

g) jako kontynuację umowy z ostatnim najemcz, 
dzierżawcz lub użytkownikiem, pod warun-
kiem, że wywizzał się z postanowień dotych-
czasowej umowy. 

(Skarga Wojewody Dolnoślzskiego NR.II.0914- 
-10/116/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 7 ust. 3). 

§ 8 

1. Grunty stanowizce własność Gminy Mieroszów 
mogz być obcizżane ograniczonymi prawami 
rzeczowymi na rzecz Skarbu Państwa, jednostek 
samorzzdu terytorialnego, innych podmiotów 
oraz osób fizycznych na zasadach określonych 
w ustawie powołanej w podstawie niniejszej 
uchwały.  

2. Obcizżanie nieruchomości następuje za wyna-
grodzeniem za wyjztkiem obcizżenia na rzecz 
Skarbu Państwa lub jednostek samorzzdu tery-
torialnego, chyba że ustanowienie tego prawa 
nie powoduje zmniejszenia jej wartości.  

3. Obcizżenie nieruchomości nie może powodować 
utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wierzytelności Gminy z tytułu rozłożenia ceny 
sprzedanej nieruchomości lub opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego podlegajz zabezpie-
czeniu hipotecznemu. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 10 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracz 
moc uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślzskiego Nr 178 –  12659  – Poz. 2012 i 2013 

– uchwała nr L/217/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w 
sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
oraz lokali i budynków użytkowych, stanowiz-
cych mienie komunalne,  

– uchwała nr XXV/146/04 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami 
bzdź budynkami innymi niż mieszkalne lub ich 
częściami, stanowizcymi mienie komunalne oraz 
zasad ustalania czynszu,  

– uchwała nr XLVIII/247/05 z dnia 28 października 
2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zamiany, zbywania i obcizżania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż trzy lata.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP MIEJSRIEJ 

 
JUSTYNA ROGULSKA 

 
 
 
 
 

2013 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 
NR XXII/97/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Mieroszów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Rodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze 
zmianami) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OGÓENE 

§ 1 

1. W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
członków wspólnoty samorzzdowej Gmina Mie-
roszów wynajmuje lokale stanowizce mieszka-
niowy zasób Gminy Mieroszów na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Rodeksu cywilnego, zwanej ustawz oraz w ni-
niejszej uchwale. 

2. Gmina zapewnia lokale socjalne i zamienne na 
zasadach i w wypadkach przewidzianych w 
ustawie. 

3. Ilekroć w przepisach uchwały mowa jest o loka-
lu, lokalu socjalnym i lokalu zamiennym należy 
przez to rozumieć lokale zdefiniowane w art. 2 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Rodeksu cywilnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami). 

4. Ilekroć w przepisach uchwały mowa jest o tym-
czasowym pomieszczeniu należy przez to rozu-
mieć pomieszczenie zdefiniowane w § 3 rozpo-
rzzdzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania w sprawach o opróżnienie 
lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieru-
chomości oraz szczegółowych warunków, jakim 

powinno odpowiadać tymczasowe pomieszcze-
nie (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 155), a także 
w art. 1046 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Rodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 43, poz. 296 ze zmianami). 

§ 2 

1. Gmina Mieroszów wynajmuje: 
1) lokale 
2) lokale socjalne 
3) lokale zamienne 
4) tymczasowe pomieszczenia 
5) lokale do wynajmowania na czas trwania sto-

sunku pracy. 
2. Gmina Mieroszów zawiera umowy najmu lokali 

na czas nieoznaczony, a umowy najmu lokali 
socjalnych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i ust. 4, z osobami pełnoletnimi, nieposia-
dajzcymi tytułu prawnego do innego lokalu, a w 
przypadku małżonków, jeśli żadnemu z nich nie 
przysługuje tytuł prawny do lokalu. 

3. Gmina Mieroszów nie zawiera umów najmu lo-
kali na czas nieoznaczony, umów najmu lokali 
socjalnych i zamiennych na czas oznaczony  
z osobami, które były właścicielami lokali i prze-
niosły ich własność na inne osoby, z zastrzeże-
niem § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały. 

4. Gmina Mieroszów nie zawiera umów najmu lo-
kali na czas nieoznaczony, umów najmu lokali 
socjalnych i zamiennych na czas oznaczony  
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 z osobami, które były najemcami lokali i opuściły 
je, a umowa najmu została zawarta z osobami i 
na zasadach określonych w § 18 niniejszej 
uchwały. 

5. Gmina Mieroszów zawiera umowy najmu tym-
czasowych pomieszczeń z osobami, wobec któ-
rych orzeczono eksmisję bez uprawnienia do 
otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli wierzyciele 
lub sami dłużnicy nie znajdz takich pomieszczeń. 

6. Gmina Mieroszów posiada w mieszkaniowym 
zasobie lokal przeznaczony do wynajmowania na 
czas trwania stosunku pracy lub świadczonej 
umowy. O najem takiego lokalu może ubiegać 
się osoba, która ze względu na charakter wyko-
nywanej pracy zostanie uznana za niezbędnz. 
Wniosek o uznanie osoby za niezbędnz przed-
kładany jest Burmistrzowi Mieroszowa. Uznania 
osoby za niezbędnz dokonuje Burmistrz Miero-
szowa po uprzedniej opinii Miejskiej Romisji 
Mieszkaniowej. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy na lokal bę-
dzcy przedmiotem umowy najmu, nie można 
uzyskać zaświadczenia o samodzielności każdej 
wydzielonej części i pod warunkiem, że umowa 
najmu została zawarta przed dniem wejścia w 
życie niniejszej uchwały takz umowę najmu 
można kontynuować, a najemcy przysługuje bo-
nifikata na wszystkie wyodrębnione samodziel-
nie lokale objęte wyżej opisanz umowz najmu. 

R O Z D Z I A Ł   II 

WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO, UZASADNIAJĄCA ODDANIE W 
NAJEM EOKAEU NA CZAS NIEOZNACZONY  
                 I EOKAEU SOCJAENEGO 

§ 3 

1. Lokal może być oddany w najem na czas nie-
oznaczony osobie, której średni miesięczny do-
chód na jednego członka gospodarstwa domo-
wego w okresie trzech miesięcy poprzedzajz-
cych datę złożenia wniosku o najem lokalu nie 
przekracza 150d kwoty najniższej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym i 100d w go-
spodarstwie wieloosobowym. 

2. Za dochód uważa się wszelkie przychody, po 
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odli-
czeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie ubezpie-
czeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu 
nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, 
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się na-
jemcę samodzielnie zajmujzcego lokal lub na-
jemcę, jego małżonka i inne osoby wspólnie z 
nim stale zamieszkujzce i gospodarujzce, które 
swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wy-
wodzz z prawa tego najemcy. 

4. Przez najniższz emeryturę rozumie się kwotę 
najniższej emerytury określanz w Romunikatach 

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogła-
szanych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor 
Polski". 

5. Osoby ubiegajzce się o najem lokalu zobowizza-
ne sz wykazać dochód zaświadczeniem od pra-
codawców o osizganych wynagrodzeniach, za-
świadczeniem z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu 
na liście bezrobotnych i wysokości pobieranych 
zasiłków, oświadczeniem osoby prowadzzcej 
działalność gospodarczz o wysokości osizga-
nych dochodów. 

§ 4 

1. Lokal socjalny może być oddany w najem na 
czas oznaczony osobie, której średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie trzech miesięcy poprzedzajz-
cych datę złożenia wniosku o najem lokalu nie 
przekracza 75d kwoty najniższej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym i 50d w gospo-
darstwie wieloosobowym. 

2. Przepisy § 3 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 
3. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na 

okres nie dłuższy niż 3 lata. 
4. Najem lokalu socjalnego zostaje przedłużony na 

wniosek najemcy na kolejny okres, jeżeli najem-
ca ubiegajzcy się o przedłużenie umowy nadal 
spełnia kryteria uzyskania lokalu socjalnego. 

5. Z osobami, które po upływie terminu umowy 
najmu lokalu socjalnego utraciły uprawnienia do 
dalszego jego zajmowania z powodu przekro-
czenia dochodu określonego w ust. 1, Gmina 
Mieroszów zawiera umowę najmu na czas nie-
oznaczony dotychczas zajmowanego lokalu, po 
uprzednim wyłzczeniu go z wykazu lokali socjal-
nych. 

6. Decyzje w sprawie przekwalifikowania lokali z 
socjalnego na mieszkalny i odwrotnie podejmuje 
Burmistrz Mieroszowa. 

R O Z D Z I A Ł   III 

WARUNKI ZAMIESZKIWANIA KWAEI IKUJĄCE 
WNIOSKODAWCĘ DO ICH POPRAWY 

§ 5 

1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujzce wnio-
skodawcę do ich poprawy uważa się: 
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym po-

wierzchnia pokoi przypadajzca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy jest 
mniejsza niż 6 m2 w gospodarstwie wielo-
osobowym i 10 m2 w gospodarstwie jedno-
osobowym, 

2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu 
na jego położenie (kondygnację), wyposaże-
nie techniczne, wielkość – nie jest odpo-
wiedni dla wnioskodawcy z powodu schorzeń 
narzzdów ruchu lub niepełnosprawności w 
stopniu znacznym w rozumieniu przepisów 
art.4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zmia-
nami.). 
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2. Wskazania do poprawy warunków zamieszkiwa-
nia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wy-
magajz opinii Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mieroszowie i lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej lub lekarza specjalisty. 

3. Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie 
muszz być spełnione łzcznie. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁU-
GUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY 
NAJMU EOKAEU NA CZAS NIEOZNACZONY  
                   I EOKAEU SOCJAENEGO 

§ 6 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na 
czas nieoznaczony przysługuje osobom, które speł-
niajz kryteria określone w § 3 ust. 1 i w § 5 ust. 1 
pkt 1 oraz: 
1) posiadajzcym tytuł prawny do lokalu w budynku 

przeznaczonym do rozbiórki w danym roku, 
2) zamieszkujzcym w lokalu zamiennym przez czas 

dłuższy niż rok z powodu koniecznej naprawy 
lokalu zajmowanego na podstawie umowy naj-
mu, 

3) pozbawionym lokalu w wyniku klęsk żywioło-
wych lub zdarzeń losowych, 

4) zamieszkujzcym w pomieszczeniach nienadajz-
cych się na stały pobyt ludzi, 

5) posiadajzcym tytuł prawny do lokalu w budynku 
przeznaczonym do sprzedaży w danym roku z 
uwagi na znaczny koszt remontu. 

§ 7 

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego na czas oznaczony przysługuje oso-
bom, które spełniajz kryteria określone w § 4 
ust. 1 i w § 5 ust. 1 pkt 1, oraz: 
1) zamieszkujzcym w pomieszczeniach nienada-

jzcych się na stały pobyt ludzi, 
2) bezdomnym, 
3) w stosunku do których szd orzekł o upraw-

nieniu do otrzymania lokalu socjalnego, 
4) wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych (domy dziecka, rodzinne 
domy dziecka, rodziny zastępcze), po uzy-
skaniu pełnoletniości, które nie majz możli-
wości powrotu do lokalu, w którym sz za-
meldowane na pobyt stały na terenie Gminy 
Mieroszów. 

2. Przez osobę bezdomnz rozumie się osobę nie-
zamieszkujzcz w lokalu w rozumieniu przepisów 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Rodeksu cywilnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
ze zmianami) i nigdzie niezameldowanz na pobyt 
stały lub czasowy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993). 

3. Wnioski osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 
podlegajz rozpatrzeniu, gdy zostanz złożone w 
okresie 1 roku od opuszczenia placówki opie-
kuńczo-wychowawczej. 

§ 8 

Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczo-
ny i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje 
się wyboru biorzc pod uwagę powierzchnię wolne-
go lokalu w stosunku do liczby członków gospodar-
stwa domowego z zastrzeżeniem, że łzczna po-
wierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 6 m2 na 
członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie 
wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jedno-
osobowym. 

§ 9 

Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i umowy 
najmu lokali socjalnych na czas oznaczony z oso-
bami, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia 
tych umów, zawierane sz z pominięciem trybu 
określonego w § 14. 

R O Z D Z I A Ł   V 

ZASADY WYNAJMOWANIA EOKAEI SOCJAE-
NYCH POWSTAŁYCH Z PRZEKWAEI IKOWANIA 
EOKAEI MIESZKAENYCH O OBNIŻONYM  
                         STANDARDZIE 

§ 10 

1. Lokale socjalne powstałe z przekwalifikowania 
lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie sz 
wynajmowane następujzcym osobom: 

1) najemcom lokali mieszkalnych, którzy speł-
niajz przesłanki uzyskania lokalu socjalnego, 

2) osobom zajmujzcym lokale mieszkalne bez 
tytułu prawnego, wobec których orzeczono 
eksmisję z uprawnieniem do otrzymania loka-
lu socjalnego w przypadkach, gdy zajmowany 
lokal mieszkalny spełnia kryterium określone 
w ustawie o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Ro-
deksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.  
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz 
dochodowe § 4 ust. 1. 

2. Najemca o możliwości przekwalifikowania lokalu 
zostaje powiadomiony pisemnie. 

3. W terminie 1 miesizca od daty doręczenia za-
wiadomienia najemca może złożyć wniosek  
o przekwalifikowanie lokalu na socjalny. 

4. Do przekwalifikowania lokalu może dojść tylko 
za zgodz najemcy lokalu. 

5. Złożone wnioski o przekwalifikowanie podlegajz 
zaopiniowaniu przez Miejskz Romisję Mieszka-
niowz. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY EOKAEI 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU ORAZ 
ZAMIANY POMIĘDZY NAJEMCAMI EOKAEI 
NAEEŻĄCYCH DO TEGO ZASOBU, A OSOBAMI  
  ZAJMUJĄCYMI EOKAEE W INNYCH ZASOBACH 

§ 11 

1. Zamiana lokali wchodzzcych w skład zasobu 
wymaga zgody wynajmujzcego. 

2. Najemcy lokali mogz dokonywać zamiany lokali 
wchodzzcych w skład zasobu, jeżeli przemawia-
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jz za tym względy: zdrowotne, rodzinne, spo-
łeczne i materialne. 

2a. Dokonanie zamiany jest możliwe, gdy w jej 
wyniku powierzchnia mieszkalna przypadajzca 
na osobę nie będzie mniejsza niż 6 m2. 

3. W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemca-
mi, z których chociaż jeden zalega z zapłatz 
czynszu i innych opłat, zgoda wynajmujzcego na 
zamianę może być wyrażona po dokonaniu spła-
ty tych należności. 

4. Burmistrz może dokonać na wniosek najemcy 
zamiany lokalu na inny wolny lokal z zasobu lub 
lokal o niższym standardzie albo o mniejszej po-
wierzchni w przypadku, gdy: 
1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje 

jego najemcy do otrzymania dodatku miesz-
kaniowego ze względu na ponadnormatywnz 
powierzchnię użytkowz, 

2) najemca zajmuje lokal o powierzchni znacznie 
przekraczajzcej jego potrzeby i zalega z płat-
nościami czynszu i innych opłat niezależnych 
od właściciela, 

3) najemca lub osoba wspólnie z nim zamieszku-
jzca zajmujz lokal, który ze względu na jego 
położenie (kondygnację), wyposażenie tech-
niczne, wielkość - nie jest odpowiedni dla na-
jemcy lub osoby wspólnie z nim zamieszkujz-
cej z powodu podeszłego wieku tych osób, 
schorzeń narzzdów ruchu lub niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zmianami). 
Wskazania do zamiany lokalu w tym przy-
padku wymagajz opinii Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mieroszowie i lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty. 

5. Burmistrz może proponować zamianę lokalu 
mieszkalnego najemcy bzdź byłemu najemcy za-
legajzcemu z opłatami czynszowymi przed 
wszczęciem szdowego postępowania o eksmi-
sję, wskazujzc wolny lokal o standardzie lokalu 
socjalnego, jeśli okoliczności wskazujz, iż w wy-
niku postępowania szdowego zapadłby wyrok z 
obowizzkiem zapewnienia przez Gminę Miero-
szów lokalu socjalnego. 

6. Burmistrz może proponować zamianę lokalu 
mieszkalnego najemcy bzdź byłemu najemcy za-
legajzcemu z opłatami czynszowymi przed 
wszczęciem szdowego postępowania o eksmisję 
lub w jego trakcie, aż do wykonania eksmisji, 
wskazujzc oferenta ujętego w katalogu zamian 
prowadzonym przez Referat Gospodarki Nieru-
chomościami, Rolnictwa i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, de-
klarujzcego całkowitz spłatę zaległości w opła-
tach mieszkaniowych. Dokonanie tego typu za-
miany następuje po uprzednim zawarciu umowy 
dotyczzcej uregulowania zaległości czynszo-
wych (przejęcie długu). 

7. Roszty zwizzane z remontem lokali stanowiz-
cych przedmiot zamiany na podstawie ust. 6 
obcizżajz przyszłych najemców. 

8. Ratalog zamian prowadzi Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Go-
spodarczej Urzędu Miasta i wskazuje oferentom 
wnioskujzcym o zamianę lokalu mieszkalnego w 
trybie ust. 6 niniejszego paragrafu lokale do za-
miany. 

§ 11 

Dokonywanie zamiany pomiędzy najemcami lokali 
należzcych do zasobu a osobami zajmujzcymi loka-
le w innych zasobach następuje na warunkach 
określonych w § 10 ust. 2 i za zgodz obu wynaj-
mujzcych lub właściciela lokalu zajmowanego w 
innych zasobach. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA 
WNIOSKÓW O NAJEM EOKAEI ZAWIERANYCH NA 
CZAS NIEOZNACZONY I O NAJEM EOKAEI 
SOCJAENYCH ORAZ SPOSÓB PODDANIA TYCH  
             SPRAW KONTROEI SPOŁECZNEJ 

§ 12 

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie na 
druku według określonego wzoru oraz oświad-
czenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie 
i publikowanie danych osobowych, zgodnie z 
ustawz z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 
2002 Nr 101, poz. 926) . 

2.  Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o kryteria 
wynikajzce z niniejszej uchwały. 

3. O sposobie załatwienia wniosku Burmistrz Mie-
roszowa zawiadamia wnioskodawcę na piśmie 
w terminie 14 dni. 

4. Do prowadzenia spraw zwizzanych z zawarciem 
umowy najmu lokalu zobowizzany jest podmiot 
upoważniony przez Burmistrza Mieroszowa. 

§ 13 

1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o zawarcie umowy najmu lokalu jest jawny. 
Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi 
umowy najmu powinny być zawierane. Jawność 
postępowania ma na celu również realizację 
kontroli społecznej. 

2. Wnioski wstępnie-pozytywnie zakwalifikowane 
w oparciu o kryteria niniejszej uchwały oraz 
skierowane pod obrady Miejskiej Romisji Miesz-
kaniowej przez Burmistrza Mieroszowa ze 
względów społecznych, przedstawione sz Miej-
skiej Romisji Mieszkaniowej nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

3. Ewidencję, tj. imiona i nazwiska wnioskodaw-
ców oraz daty złożenia wniosków  Burmistrz 
Mieroszowa podaje do publicznej wiadomości 
każdorazowo w przecizgu 14 dni od posiedzenia 
Miejskiej Romisji Mieszkaniowej. 

4. Osobie niezadowolonej przysługuje prawo odwo-
łania do Burmistrza Mieroszowa w terminie  
14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

5. Burmistrz Mieroszowa rozpatruje odwołanie w 
terminie 30 dni od daty jego wniesienia, zawia-
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damiajzc na piśmie zainteresowanego o sposo-
bie rozpatrzenia odwołania. 

§ 14 

1. Wpisu na listę osób oczekujzcych na zawarcie 
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub 
umowy najmu lokalu socjalnego na czas ozna-
czony dokonuje się po ustaleniu, że wniosko-
dawca osizga dochód uzasadniajzcy oddanie 
lokalu w najem, określony w § 3 i w § 4, oraz 
że zamieszkuje w warunkach kwalifikujzcych 
do ich poprawy, określonych w § 5. Osoby te 
uważa się za uprawnione do zawarcia umowy 
najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy 
najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony. 

2. Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu 
lokalu socjalnego na czas oznaczony wpisywa-
ne sz na listę w kolejności porzzdkowej z wy-
szczególnieniem daty złożenia wniosku o najem 
lokalu i ilości członków gospodarstwa domo-
wego wnioskodawcy. 

3. Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony i lokalu socjalnego na czas ozna-
czony następuje niezwłocznie po uzyskaniu 
wolnego lokalu. 

4. Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony i lokalu socjalnego na czas ozna-
czony następuje wg kolejności wpisu na listę 
osób oczekujzcych. Okres oczekiwania liczy 
się w dniach, miesizcach i latach. 

5. Spośród osób, wpisanych na listę osób ocze-
kujzcych na zawarcie umowy najmu lokalu na 
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas 
oznaczony, dokonuje się wyboru biorzc pod 
uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosun-
ku do liczby członków gospodarstwa domowe-
go z zastrzeżeniem, że łzczna powierzchnia 
pokoi nie może być mniejsza niż 6 m2 na 
członka gospodarstwa domowego w gospo-
darstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodar-
stwie jednoosobowym. 

6. Osoby trzykrotnie odmawiajzce zawarcia 
umowy najmu zaproponowanego lokalu sz 
skreślane z listy osób oczekujzcych na zawar-
cie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub lokalu socjalnego na czas oznaczony. 

7. Osoby wpisane na listy osób oczekujzcych na 
zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego 
na czas oznaczony, wobec których szd orzekł 
o eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu w 
zwizzku z zaległościami w opłatach czynszu, 
zostajz skreślone z list osób oczekujzcych na 
lokal mieszkalny. 

8. Burmistrz Mieroszowa corocznie weryfikuje 
uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu 
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na 
czas oznaczony osób wpisanych na listy po 
upływie każdego roku od dnia wpisu na listę 
osób oczekujzcych poprzez wezwanie tych 
osób do złożenia oświadczenia o osizganych 
dochodach i stanie rodzinnym. 

9. Jeżeli osoba uprawniona do zawarcia umowy 
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu so-

cjalnego na czas oznaczony osizga dochód 
wyższy niż określony w § 3 i § 4, Burmistrz 
Mieroszowa dokonuje skreślenia z listy osób 
oczekujzcych na zawarcie umowy najmu na 
czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego na 
czas oznaczony. 

10. O dokonaniu skreślenia z listy osób oczekujz-
cych na zawarcie umowy najmu na czas nie-
oznaczony lub lokalu socjalnego na czas ozna-
czony, o którym mowa w ust. 6 i ust.8, Bur-
mistrz Mieroszowa zawiadamia zainteresowa-
nego na piśmie w terminie 14 dni od dnia skre-
ślenia. 

§ 15 

1. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków  
o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali so-
cjalnych na czas oznaczony, zawieranie umów 
najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjal-
nych na czas oznaczony z osobami, którym 
przysługuje pierwszeństwo zawarcia tych umów 
oraz oddawanie w najem lokali wytypowanych 
do remontu, nadbudowy lub rozbudowy poddaje 
się kontroli społecznej sprawowanej przez Miej-
skz Romisję Mieszkaniowz. 

2. Miejskz Romisję Mieszkaniowz w składzie 5 
członków powołuje Burmistrz Mieroszowa w 
formie zarzzdzenia z zachowaniem ust. 3. 

3. Randydatury radnych do Miejskiej Romisji Miesz-
kaniowej przedstawia Rada Miejska. 

4. Miejska Romisja Mieszkaniowa ma prawo wglz-
du do wszystkich dokumentów, zwizzanych z 
zawieraniem umów najmu, żzdania wyjaśnień od 
Rierownika Zakładu Gospodarki Romunalnej  
i Mieszkaniowej w Mieroszowie, przeprowadza-
nia wizji pomieszczeń i lokali zajmowanych przez 
wnioskodawców. 

5. Szczegółowe zasady działania Miejskiej Romisji 
Mieszkaniowej określa regulamin Burmistrza 
Mieroszowa. 

§ 16 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bur-
mistrz Mieroszowa, po zasięgnięciu opinii Miejskiej 
Romisji Mieszkaniowej, może zadecydować o za-
warciu umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub lokalu socjalnego na czas oznaczony z pominię-
ciem trybu określonego w niniejszej uchwale. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO 
OSÓB, Z KTÓRYMI ROZWIĄZANO STOSUNEK  
                                NAJMU 

§ 17 

1. Osoby, z którymi został rozwizzany stosunek 
najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 
z powodu zalegania z zapłatz czynszu i innych 
opłat za używanie lokalu za okres dłuższy niż 3 
pełne terminy płatności, mogz ubiegać się o 
przywrócenie stosunku najmu tego lokalu w 
przypadku, gdy dokonajz wpłaty całości zadłu-
żenia obcizżajzcego lokal wraz z należnymi od-
setkami. 
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2. Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony z dotychczasowym najemcz może nastz-
pić po uregulowaniu całości zadłużenia z tytułu 
najmu lokalu oraz bezumownego korzystania z 
lokalu przez byłego najemcę lub osoby solidarnie 
z nim zobowizzane do wnoszenia opłat za ko-
rzystanie z lokalu. 

3. Umowa najmu, według zasad określonych w 
ust.1 i ust. 2, może zostać zawarta ponownie z 
najemcz w stosunku do którego prawomocnym 
wyrokiem Szdu orzeczono opróżnienie i wydanie 
lokalu mieszkalnego, pod warunkiem iż jedynz 
przyczynz rozwizzania umowy najmu oraz wy-
roku szdu było zaleganie z opłatami czynszo-
wymi i innymi zwizzanymi z najmem lokalu 
mieszkalnego. 

R O Z D Z I A Ł   IX 

ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO 
OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W EOKAEU 
OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ EUB W 
EOKAEU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO  
                      ŚMIERCI NAJEMCY 

§ 18 

1. Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzi-
ce, rodzeństwo, małżonek niebędzcy współna-
jemcz, osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu z najemcz, którzy pozostali w 
lokalu opuszczonym przez najemcę, mogz ubie-
gać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na-
jemca zamieszka w Gminie Mieroszów lub w 
pobliskiej miejscowości w lokalu (domu) stano-
wizcym jego własność, bzdź uzyskanym na 
podstawie umowy najmu lub spółdzielczego 
prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi 
przypadajzca na członka gospodarstwa domo-
wego najemcy jest większa niż 6 m2 w gospo-
darstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodar-
stwie jednoosobowym. 

2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, może być 
zawarta umowa najmu lokalu na czas nieozna-
czony po spełnieniu łzcznie następujzcych prze-
słanek: 
a) systematycznego opłacania należności czyn-

szowych i innych opłat z tytułu korzystania z 
lokalu i niewystępowania zadłużenia z tego 
tytułu przez okres co najmniej 3 lat, 

b) stałego zamieszkiwania w lokalu przez okres 
co najmniej 3 lat, 

c) osobom zameldowanym w tym lokalu pozo-
staje prawo do wspólnego zamieszkiwania. 

3. Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 
następuje z pominięciem zasad określonych  
w § 3 do § 9. 

§ 19 

Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa 
najemcy, którzy z mocy przepisów Rodeksu cywil-
nego nie sz uprawnieni do wstzpienia w stosunek 
najmu lokalu po śmierci najemcy, mogz ubiegać się 
o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieozna-

czony lub lokalu socjalnego na czas oznaczony, 
jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcz do chwili 
jego śmierci. 

§ 20 

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym 
przez najemcę lub w którego najem nie wstzpiły 
po śmierci najemcy, lub z którymi nie została 
zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 18  
i § 19, zobowizzane sz, bez wezwania, opróż-
nić, opuścić i wydać lokal wynajmujzcemu w 
terminie 30 dni od dnia zdarzenia. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu okre-
ślonego w ust. 1 wynajmujzcy wytoczy po-
wództwo o opróżnienie lokalu. 

3. Osoby zajmujzce lokal bez tytułu prawnego sz 
obowizzane do dnia opróżnienia lokalu co mie-
sizc uiszczać odszkodowanie. 

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3, od-
powiada wysokości czynszu, jaki wynajmujzcy 
mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. 

R O Z D Z I A Ł   X 

KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM EOKAEI  
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ  
                               80 m2 

§ 21 

1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczajzcej 
80 m2 mogz być oddawane w najem osobom, 
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia 
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub 
osobom wpisanym na listę osób oczekujzcych 
na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie-
oznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób 
tworzy co najmniej 7 członków. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w 
ust. 1, lokale o powierzchni użytkowej przekra-
czajzcej 80 m2 przeznacza się do sprzedaży w 
trybie przetargu. 

R O Z D Z I A Ł   XI 

KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM EOKAEI 
WYTYPOWANYCH DO REMONTU, NADBUDOWY  
                         I ROZBUDOWY 

§ 22 

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnic-
twa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie sporzzdza i podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz lokali i budynków 
wytypowanych do remontu, przebudowy i roz-
budowy, poprzez wywieszenie w swojej siedzi-
bie wykazu na okres jednego miesizca wraz z in-
formacjz o terminie składania wniosków. 

2. Lokale wytypowane do remontu, przebudowy 
lub rozbudowy mogz być oddane w najem oso-
bom nieposiadajzcym tytułu prawnego do inne-
go lokalu lub osobom uprawnionym do zawarcia 
umowy najmu na czas nieoznaczony. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny speł-
niać łzcznie następujzce warunki: 
1) przedstawić oświadczenie o nieposiadaniu 

prawa do innego lokalu mieszkalnego, jeżeli 
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 nie sz uprawnione do zawarcia umowy najmu 
na czas nieoznaczony lub oświadczenie o 
wypowiedzeniu umowy najmu dotychczas 
zajmowanego lokalu, 

2) przedstawić projekt budowlany prowadzo-
nych robót, 

3) przedstawić potwierdzenie posiadania środ-
ków finansowych, niezbędnych do wykona-
nia remontu, przebudowy lub rozbudowy, 

4) wykonać prace na koszt własny, 
5) określić termin zakończenia prac. 

4. Wnioski osób, o których mowa w ust. 2, o za-
warcie umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony sz rozpatrywane przez Burmistrza Miero-
szowa, po zaopiniowaniu przez Miejskz Romisję 
Mieszkaniowz. 

5. Burmistrz Mieroszowa rozpatrujzc wnioski bierze 
pod uwagę w pierwszej kolejności osoby 
uprawnione do zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony w rozumieniu § 14 ust. 1, kierujzc 
się zasadami określonymi w § 14 ust. 4 i ust. 5, 
zaś w dalszej kolejności osoby nieposiadajzce 
tytułu prawnego do innego lokalu, kierujzc się 
warunkami zamieszkiwania kwalifikujzcymi 
wnioskodawcę do ich poprawy, określonymi w 
§ 5. 

R O Z D Z I A Ł   XII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 23 

Burmistrz Mieroszowa zobowizzany jest do zawar-
cia umów najmu z osobami, które uzyskały zapew-
nienie otrzymania lokalu poprzez ujęcie na listach 
przydziału, pod rzzdami poprzednio obowizzujzcych 
przepisów. 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszz uchwałz 
obowizzujz przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Rodeksu cywilnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 ze 
zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Rodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, 
poz.93 ze zmianami). 

§ 25 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 26 

Traci moc uchwała nr XLVII/272/02 Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 26 września 2002 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzzcych w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów, oraz 
uchwała nr XI/41/07 z dnia 31 maja 2007 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzzcych 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów 
i uchwała LIII/273/06 z dnia 30 marca 2006 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzzcych 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów. 

§ 27 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP MIEJSRIEJ 

 
JUSTYNA ROGULSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OESZYNIE 
NR IV/28/2008 

z dnia 28 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
    wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Olszyna 

 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 samorzzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z 
dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomościami wchodzzcymi w skład 
gminnego zasobu nieruchomości gminy Olszyna 
wprowadza się następujzce zmiany: 
1. W § 6 ust. 3 po wyrazach „ustala się pierwszz 

opłatę w wysokości 25d wartości gruntu” do-
daje się: „przy uwzględnieniu bonifikaty ustalo-
nej w pkt 1 niniejszego paragrafu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego i podlega rozplakatowaniu 
na tablicach ogłoszeń. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1015 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXII/185/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/21/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 
25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 
              im. Jakuba Sobieskiego w Oławie przy ul. Rybackiej 6 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w 
Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/21/99 Rady Miejskiej w Oławie z 
dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego 
w Oławie przy ul. Rybackiej 6 wprowadza się na-
stępujzcz zmianę: 
W § 3 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 dopi-
suje się następujzce ulice: Zwierzyniec Duży, Por-
towa, Borsucza, Wilcza, Zajęcza, Niedźwiedzia, 
Eisia, Jelenia. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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1016 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXII/186/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/23/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 
25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II (poprzednio im. Marii Konopnickiej) w Oławie przy 
                                       ul. Broniewskiego 6 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w 
Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/23/99 Rady Miejskiej w Oławie  
z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II (po-
przednio Marii Ronopnickiej) w Oławie przy  
ul. Broniewskiego 6 wprowadza się następujzcz 
zmianę: 
W § 3 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 dopi-
suje się następujzce ulice: Sybiraków, Nowy Gór-
nik, Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej, 
Janusza Korczaka, Stanisława Eema, Zofii Nałkow-
skiej, Marii Radziewiczówny, Jana Brzechwy, Cze-
sława Miłosza, Stanisława Staszica, Witolda Euto-
sławskiego, Mieczysława Karłowicza, Henryka 
Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz, ks. Jana Twar-
dowskiego, gen. Józefa Eongina Sowińskiego, gen. 
Jakuba Jasińskiego, gen. Jozefa Madalińskiego. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXII/187/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/24/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 
25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 
    im. Partyzanckiej Brygady „Grunwald” w Oławie przy ul. Kamiennej 8 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska 
w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/24/99 Rady Miejskiej w Oławie z 
dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Partyzanckiej Bryga-
dy „Grunwald” w Oławie przy ul. Ramiennej 5 
wprowadza się następujzcz zmianę: 
W § 3 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 dopi-
suje się następujzce ulice: Dzierżonia, Zielna. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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1018 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXII/188/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/25/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 
25 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 
      im. Karola Rolow-Miałowskiego w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 11 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w 
Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 W uchwale nr II/25/99 Rady Miejskiej w Oławie 
z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 8 im.. Rarola Rolow-
Miałowskiego w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 11 
wprowadza się następujzcz zmianę: 
W § 3 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 dopi-
suje się następujzce ulice: Cedrowa, Południowa, 
Radosna, Świerkowa, Urocza, Iglasta, Modrzewio-
wa, Sosnowa, Jodłowa, Świerkowa, Cyprysowa, 
Cisowa, Daglezjowa, Jałowcowa, Pogodna, Poran-
na, Malownicza, Wesoła, Piękna, Eetnia, Amelii, 
Pastelowa, Błękitna, Złota, Srebrna, Platynowa, 
Miedziana, Cynkowa, Krzemowa, Magnezowa, 
Ametystowa, Jaspisowa, Alabastrowa, Nefrytowa, 
Agatowa, Kryształowa, Malachitowa, Jantarowa, 
Diamentowa, Koralowa, Opalowa. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXII/189/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/29/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia  
25 lutego 1999 r. w utworzenia gimnazjum w Oławie 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska 
w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/29/99 Rady Miejskiej w Oławie z 
dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gim-
nazjum w Oławie wprowadza się następujzcz zmia-
nę: 
W § 2 do obwodu gimnazjum dopisuje się następu-
jzce ulice: Cedrowa, Południowa, Radosna, Świer-

kowa, Urocza, Iglasta, Modrzewiowa, Sosnowa, 
Jodłowa, Świerkowa, Cyprysowa, Cisowa, Dagle-
zjowa, Jałowcowa, Pogodna, Poranna, Malowni-
cza, Wesoła, Piękna, Eetnia, Amelii, Pastelowa, 
Błękitna, Złota, Srebrna, Platynowa, Miedziana, 
Cynkowa, Krzemowa, Magnezowa, Sybiraków, 
Zygmunta Krasińskiego, Janusza Korczaka, Stani-
sława Eema, Zofii Nałkowskiej, Jana Brzechwy, 
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Czesława Miłosza, Stanisława Staszica, ks. Jana 
Twardowskiego. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

 
 
 
 

2020 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 
NR XVII/119/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 
      1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ul. Głogowskiej i Kaczanowskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, 
poz. 74 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w zwizzku z uchwałz własnz 
nr IV/22/2007 z 20 lutego 2007 r. i nr XII/88/07 z dnia 30 października 
2007 r. Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 
1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 
w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Raczanow-
skiej. 

§ 2 

1. Obszar zmiany planu obejmuje tereny o nume-
rach działek, zmienionych w stosunku do 
brzmienia uchwały wymienionej w nagłówku: 
a) część terenu 1 G 1/2 (fragment obecnej 

działki nr 1217/1), 
b) teren 8 U (obecnie działka nr 1042/6) – 

pierwotnie tereny 8 U i część terenu 2 D1/2, 
c) część terenu 2 D1/2 (obecnie część działki nr 

1217/3 i działka nr 1217/15 – pierwotnie te-
ren 38 RX i przyległe fragmenty terenów  
24 MN, 25 UC/MN i 26 MN. 

2. Teren objęty planem i zmianz planu jest przed-
stawiony na rysunku planu w skali 
1:2.000,zmniejszonej ze skali 1:1.000 stano-
wizcym załzcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załzcznik nr 2 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury, które należz do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia stanowi załzcznik nr 3 do uchwały. 

5. Do uchwały jest także dołzczony – jako orienta-
cja – pierwotny rysunek planu w skali 1:1.000. 

§ 3 

1. Celem zmiany planu jest dostosowanie części 
ustaleń planu do obecnych podziałów geodezyj-
nych i funkcji poszczególnych terenów. 

2. Zmiana planu ustala: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jzce tereny o różnych funkcjach, 
b) warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji, 
d) tymczasowe sposoby zagospodarowania, 

urzzdzania oraz użytkowania terenów, 
e) skutki prawne uchwalenia planu i zmiany planu. 

3. Na ustalenia, o których mowa w ust. 2, składajz 
się: 
a) ogólne zasady zagospodarowania terenu, za-

warte w rozdziale II, 
b) szczegółowe zasady zagospodarowania tere-

nów w obrębie linii rozgraniczajzcych, zawar-
te w rozdziale III, 

c) ustalenia zawarte w rysunku planu dotyczz-
ce, 
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d) granic terenu objętego opracowaniem, 
e) obowizzujzcych linii rozgraniczajzcych tereny 

o różnych sposobach użytkowania, 
f) orientacyjnych linii rozgraniczajzcych tereny o 

jednakowych sposobach użytkowania, 
g) sposobów użytkowania terenów. 

§ 4 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia wy-

mienione w niniejszej uchwale, 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek na podkładzie mapy zasadniczej w skali 
1:1.000 stanowizcy załzcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikajzce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajz-
cymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji 
podstawowej lub funkcji alternatywnej i uzupeł-
niajzcej, 

5) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
wydzielonz część terenu przeznaczonz pod za-
budowę, 

6) funkcji lub sposobie użytkowania – należy przez 
to rozumieć dominujzce funkcje terenu, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniajz lub wzbogacajz funkcje pod-
stawowe, 

8) ucizżliwości – należy przez to rozumieć zjawi-
ska, stany lub działalności stwarzajzce zagroże-
nia dla ludności i środowiska, a zwłaszcza hałas, 
wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wód pod-
ziemnych i zanieczyszczenia odpadami, 

9) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji budynku, z wyjztkiem piwnic, 
suteren i poddaszy użytkowych. 

R o z d z i a ł   II 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów 

§ 5 

1. Linie rozgraniczajzce tereny o różnym sposobie 
użytkowania, pokazane na rysunku planu jako li-
nie cizgle – oznaczajz ściśle określone, obowiz-
zujzce granice terenów. 

2. Zmiany linii rozgraniczenia, o których mowa w 
pkt 1, mogz być dokonywane wyłzcznie w try-
bie ustalania zmiany planu. 

§ 6 

Określone w planie podstawowe funkcje terenów 
mogz być rozszerzone o funkcje uzupełniajzce (w 
tym dopuszczalne), o ile nie kolidujz one z funkcja-
mi podstawowymi i nie zmieniajz ogólnego zago-
spodarowania obszaru oraz warunków środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

§ 7 

Inwestor powinien zapewnić na czas robót ziem-
nych nadzór archeologiczny, po uprzednim uzyska-
niu zezwolenia organu służby ochrony zabytków. 

§ 8 

Przedmiotem ustaleń planu sz: 
1) tereny usług – oznaczone symbolem U, obejmu-

jzce usługi nieucizżliwe, w szczególności dys-
trybucyjne (handel, transport, łzczność, finanse, 
usługi renowacyjne o wyspecjalizowanym cha-
rakterze (serwisy techniczne), usługi informa-
tyczne, obiekty administracyjne oraz inne obiek-
ty usługowe i produkcyjne o ucizżliwości nie-
przekraczajzcej granic własnej działki, 

2) fragment terenu ulicy Głogowskiej oznaczonej 
symbolem 1 G 1/2 – droga krajowa główna  
nr 12, 

3) tereny ulic oznaczone symbolami D – ulice do-
jazdowe. 

§ 9 

1. Na terenie objętym planem wyklucza się lokali-
zację inwestycji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi albo mo-
gzcych pogorszyć warunki środowiska określone 
w przepisach szczególnych. 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej wizżz-
cej się z wprowadzeniem substancji zanieczysz-
czajzcych powietrze jest możliwe wyłzcznie po 
uzyskaniu decyzji o wielkości dopuszczalnej ich 
emisji, określonej w przepisach szczególnych. 

3. Zakazuje się wprowadzania do gruntu jakichkol-
wiek substancji mogzcych pogorszyć stan czy-
stości wód podziemnych. 

4. Ucizżliwość dla środowiska naturalnego wywo-
łana przez obiekty lub prowadzonz działalność 
nie może przekraczać granic wyznaczonego w 
planie i decyzji administracyjnej własnego tere-
nu. 

5. Ze względu na położenie obszaru objętego pla-
nem w obrębie Przemkowskiego Parku Rrajobra-
zowego zabrania się: 
1) wysypywania, zakopywania i wylewania od-

padów lub innych nieczystości, 
2) wykonywania prac ziemnych trwale znie-

kształcajzcych rzeźbę terenu lub przyczynia-
jzcych się do rozwoju erozji eolicznej na ob-
szarach pozbawionych pokrywy roślinnej, 

3) prowadzenia prac powodujzcych negatywne 
zmiany stosunków wodnych, likwidowania 
drobnych zbiorników wodnych oraz składo-
wania w nich odpadów i zrzutów ścieków, 

4) biwakowania i parkowania pojazdów poza 
miejscami wyznaczonymi oraz palenia ognisk 
i zakłócania ciszy. 

6. Zagospodarowanie i wykorzystanie Parku w 
celach rolniczych, leśnych i innych celach go-
spodarczych nie może prowadzić do obniżenia 
jego wartości przyrodniczych, historycznych i 
kulturowych. 

7. W obrębie Przemkowskiego Parku Rrajobrazo-
wego wprowadza się obowizzek uzgadniania z 
Wojewodz Dolnoślzskim: 
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1) realizacji dróg i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

2) wykonywania prac ziemnych i melioracyj-
nych, 

3) wykonywania innych prac powodujzcych 
przekształcenie krajobrazu. 

§ 10 

1. Ustala się następujzce ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę technicznz: 
1) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod bu-

dowę lub zagospodarowanie powinno nastę-
pować kompleksowo i wyprzedzać realizacje 
zabudowy, 

2) sieci istniejzce, modernizowane i projektowa-
ne należy prowadzić w granicach ulic. Do-
puszcza się odstępstwo od tej zasady przy 
zapewnieniu niezmienionych warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu, określo-
nych w Rozdziale III, 

3) dopuszcza się możliwość realizacji urzzdzeń 
technicznych uzbrojenia inżynieryjnego jako 
towarzyszzcych inwestycjom na własnych 
terenach inwestora. 

2. Dla niżej podanych rodzajów infrastruktury usta-
la się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zasilanie 

obszaru z istniejzcych sieci wodocizgowych, 
2) w zakresie odprowadzenia ścieków: budowa 

przepompowni (teren 39 Nop) istniejzcymi 
kolektorami grawitacyjnymi. Od hydroforni 
(teren 39 NO poza granicami opracowania 
zmiany planu) ścieki odprowadzić rurociz-
giem tłocznym Ø 0,2 pod ul. Głogowskz do 
kolektora projektowanego na terenie Osiedla 
Głogowskiego, 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: doprowadze-
nie i rozprowadzenie sieci gazowej w obsza-
rze objętym planem na warunkach określo-
nych przez właściwz terenowo jednostkę ga-
zownictwa, 

4) w zakresie elektroenergetyki: doprowadzenie 
energii elektrycznej liniami kablowymi napo-
wietrznymi lub napowietrzno - kablowymi na 
warunkach określonych przez właściwz tere-
nowo jednostkę administracyjnz energetyki. 
W przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejzcymi li-
niami elektroenergetycznymi, przebudowa 
tych linii będzie możliwa po uzyskaniu z wła-
ściwej terenowo jednostki administracyjnej 
elektroenergetyki warunków na przebudowę 
linii i zawarcia stosownej umowy lub poro-
zumienia o przebudowę sieci elektroenerge-
tycznych. Roszt przebudowy istniejzcych linii 
będzie ponosiła gmina lub właściciel terenu, 

5) w zakresie telekomunikacji: sieć telekomuni-
kacyjnz należy prowadzić jako kanalizację 
kablowz z przyłzczeniem do lokalnej centrali 
w Przemkowie, 

6) w zakresie gospodarki odpadami: nieczysto-
ści należy składować w szczelnych pojemni-
kach na terenie posesji i następnie w sposób 
zorganizowany wywozić na wysypisko ko-
munalne. 

§ 11 

1. Ustala się obowizzek zapewnienia dojazdu i doj-
ścia z drogi publicznej dla każdej wyodrębnionej 
działki budowlanej, odpowiednio do jej przezna-
czenia i sposobu użytkowania oraz wymagań 
osób niepełnosprawnych i ochrony przeciwpoża-
rowej. 

2. Ustalone linie rozgraniczenia ulic dojazdowych 
mogz być poszerzone lub zwężone pod warun-
kiem: 
1) zapewnienia normatywnego rozmieszczenia 

w nich urzzdzeń i sieci infrastruktury projek-
towanych dla potrzeb obsługiwanego terenu. 

2) zachowania właściwych warunków parame-
trów technicznych ulic, zapewniajzcych po-
prawnz obsługę komunikacyjnz obszaru. 

3. Rorekty, o których mowa w ust. 2, mogz być 
dokonywane w drodze zmiany planu. 

4. W granicach linii rozgraniczajzcych ulic mogz 
być lokalizowane urzzdzenia zwizzane z obsługz 
komunikacji jak: zatoki., parkingi, kioski, elemen-
ty małej architektury i reklamy, z zachowaniem 
wymagań obowizzujzcych przepisów szczegól-
nych. 

5. Przy modernizacji i budowie nowych ulic postu-
luje się równoległe wprowadzanie nasadzeń 
drzew liściastych. 

6. Obsługa komunikacyjna terenów 25 MN/U 
i 24 UC/MN – z drogi dojazdowej 2 D 1/2. 

7. Podane w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 
III odległości linii zabudowy należy mierzyć od 
krawędzi jezdni. 

§ 12 

Ustala się następujzce ogólne warunki, zasady  
i standardy zagospodarowania terenów 

1. Usytuowanie budynków na działce budowlanej 
powinno: 
– być dostosowane do ustalonych w planie li-

nii zabudowy, 
– zapewnić wymagane przez przepisy szcze-

gólne odległości budynków od granic, przy 
zachowaniu wymagań przepisów sanitar-
nych i o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Wszystkie nowo projektowane oraz nadbudo-
wywane, rozbudowywane i modernizowane 
budynki istniejzce muszz swoim wyglzdem  
i skalz nawizzywać do zabudowy istniejzcej. 

3. Dla terenów przemysłu, baz, składów, usług 
publicznych i usług komercyjnych należy za-
pewnić zagospodarowanie wewnętrzne tere-
nów, umożliwiajzce parkowanie pojazdów i 
wyjazd samochodów przodem. 

4. Obiekty budowlane, w szczególności budynki, 
należy projektować z wykorzystaniem zarówno 
technologii tradycyjnych jak i nowoczesnych 
lekkich konstrukcji energooszczędnych. 

5. Dla nowo projektowanych oraz przebudowy-
wanych obiektów ustala się nieprzekraczalnz 
wysokość 3 kondygnacji (w tym poddasze 
użytkowe) lub 12 m, liczzc od poziomu zero-
wego budynku do szczytu dachu. 
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6. Wprowadza się obowizzek stosowania dachów 
dwu- i więcej spadowych o nachyleniu dachów 
w granicach 25o–45o. 

7. Inwestorzy wszystkich nowo projektowanych 
oraz modernizowanych, rozbudowywanych  
i remontowanych budynków muszz uwzględ-
niać konieczność podniesienia ich estetyki. 

8. Przy zagospodarowywaniu terenów przezna-
czonych pod zabudowę szczególnz uwagę na-
leży zwrócić na kompozycję zieleni, w tym sa-
dzenia żywopłotów, szpalerów drzew i krze-
wów, oraz skupisk drzew ozdobnych. 

9. Wyklucza się stosowanie zewnętrznych ele-
mentów zagospodarowania jak ogrodzenia, 
kraty, bramy itp. wykonanych z materiałów 
odpadowych, wpływajzcych negatywnie na 
estetykę obiektów. 

10. Wzdłuż ulicy Głogowskiej (teren 1 G 1/2) 
wprowadza się zakaz lokalizacji wolno stojz-
cych tablic reklamowych. Reklamy sytuowane 
na ogrodzeniach nie mogz przekraczać ich gór-
nej krawędzi. Reklamy na obiektach (znaki fir-
mowe i inne) winny być projektowane spójnie 
z elewacjz budynku. 

R o z d z i a ł   III 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów  
w obrębie linii rozgraniczających 

§ 13 

Dla terenu 1 G 1/2 (część działki 1217/1) ustala 
się: 
Fragment pasa drogowego drogi głównej (istniejzca 
ulica Głogowska) jednojezdniowa o dwóch pasach 
ruchu, z obustronnymi chodnikami, zakaz lokalizacji 
zatok postojowych, linie rozgraniczenia min. 30,0 
m , szerokość jezdni 7,5 m, przy granicy z terenem 
8 U/MN urzzdzić ścieżkę rowerowz. 

§ 14 

Dla terenu 2 D 1/2 (część działki nr 1217/3) ustala 
się: 
Droga dojazdowa jednojezdniowa o dwóch pasach 
ruchu, szerokość jezdni 6,0 m, szerokość pasa dro-
gowego 12,0 m, obustronne chodniki, zaleca się 
obsadzenie obustronne ulicy drzewami, dopuszcza 

się lokalizacje zatok postojowych, wymagane 
oświetlenie. 

§ 15 

Dla terenu 8 U (działka 1042/6) ustala się: 
1. Teren przeznaczony pod komercyjnz zabudowę 

usługowz. Nieprzekraczalna linia zabudowy  
20,0 m od krawędzi jezdni ulicy 1 G1/2. 

2. Ucizżliwość zwizzana z prowadzonz działalno-
ściz nie może przekraczać granic działki. 

3. Zasady kształtowania zabudowy wg warunków 
określonych w rozdziale II ogólnych zasad zago-
spodarowania terenu. 

4. Obsługa komunikacyjna z drogi 2 D1/2 lub od 
strony ul. Głogowskiej przez działkę nr 1042/3. 

5. Miejsca postojowe dla własnych potrzeb zapew-
nić w obrębie własnej działki. 

§ 16 

Dla terenu 25a U (część działki nr 1217/13) ustala 
się: 
Fragment istniejzcego ogrodzonego trwałego kortu 
tenisowego, którego większa część znajduje się na 
działkach nr nr 1217/8 i 1217/7. 

R o z d z i a ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 17 

Ustala się dla terenu objętego planem stawkę pro-
centowz, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 
i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 0d. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Przemkowa. 

§ 19 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSRIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Przemkowie nr XVII/119/08 z dnia  
26 lutego 2008 r. (poz. 2020) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Przemkowie nr XVII/119/08 z dnia  
26 lutego 2008 r. (poz. 2020 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 
1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 położonych w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Racza-
nowskiej. 
 
Rada Miejska została poinformowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków, że nie 
było uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu jw. w Przemkowie. W zwizzku z tym nie było potrzeby wprowadzania 
zmian do projektu planu. 

W zwizzku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Rada Miejska nie doko-
nuje stosownego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust.1 ww. ustawy. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Przemkowie nr XVII/119/08 z dnia  
26 lutego 2008 r. (poz. 2020 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należz do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
wynikajzce ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek  
nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy 
ulicy Głogowskiej i Raczanowskiej: 
1. inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należzce do zadań własnych Gminy 

Przemków, polegać będz na budowie ulicy dojazdowej o nawierzchni asfaltowej w ob-
szarze objętym zmianz planu. 

2. Na podstawie art.110 ustawy o finansach publicznych, budowa, o której mowa  
w pkt. 1, będzie ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym. 

3. W uchwale budżetowej określone zostanz limity wydatków na program, o którym 
mowa w pkt 2. 

4. W kolejnych uchwałach budżetowych określone zostanz nakłady na uruchomiony pro-
gram w wysokości umożliwiajzcej jego terminowe zakończenie. 

5. Wydatki ponoszone przez Gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane 
będz z dochodów własnych gminy, a w szczególności z: 
– opłat uiszczanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jedno-

stek samorzzdu terytorialnego, w tym z: 
– opłat adiacenckich (art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 
– zapisów i darowizn na rzecz gminy (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jedno-

stek samorzzdu terytorialnego), dokonywanych przez osoby fizyczne zainteresowa-
ne inwestowaniem na obszarze planu. 

Na podstawie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy stwierdza się, że dochody zwizzane z uchwale-
niem tego planu z nadwyżkz pokryjz wydatki gminy, o których mowa wyżej. 
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2021 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XX/158/08 

z dnia 3 czerwca 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
       nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorzzdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 
1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wołów 91d bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługujzcego osobom fizycznym 
w prawo własności nieruchomości, jeżeli nieru-
chomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe 
albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. 

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania 
nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjo-
nalnie do części nieruchomości zabudowanej na 
cele mieszkaniowe albo przeznaczonej pod tego 
rodzaju zabudowę. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na odstzpienie od żzdania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego na własność 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach określo-
nych w uchwale Rady Miejskiej w Wołowie określa-
jzcej szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzy-
telności jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z 
tytułu należności pieniężnych, do których nie stosu-

je się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wołów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIII 289/2006 Rady Miej-
skiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PREWODNICZĄCA 
RADP MIEJSRIEJ 

 
DANUTA JELEC 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XX/162/08 

z dnia 3 czerwca 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/00 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 
31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
                          stanowiącymi własność Gminy Wołów  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 30 ust. 2 pkt.3 oraz 
art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. Nr 142  z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w zwizzku z art. 25 
i 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Wołowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XVII/238/00 Rady Miejskiej w Wo-
łowie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowizcymi 
własność Gminy Wołów zmienionej uchwałz Rady 
Miejskiej nr XLVII/318/06 w Wołowie z dnia 29 
czerwca 2006 r.  wprowadza się następujzce 
zmiany:  
1) użyty w uchwale w różnych przypadkach wyraz 

„Zarzzd” zastępuje się użytym w odpowiednim 
przypadku wyrazem: „Burmistrz”, 

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Uchwała określa: 
1) zasady nabywania, zbywania i obcizżania nie-

ruchomości stanowizcych własność Gminy 
Wołów  lub będzcych w użytkowaniu wie-
czystym Gminy Wołów oraz ich wydzierża-
wiania,  wynajmowania bzdź użyczania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

2) zasady zawierania kolejnych umów najmu, 
dzierżawy i użyczenia nieruchomości stano-
wizcych własność Gminy Wołów  lub będz-
cych w użytkowaniu wieczystym Gminy Wo-
łów z podmiotami będzcymi stronami do-

tychczasowych umów najmu, dzierżawy lub 
użyczenia zawartych na okres do trzech lat. 

3) w § 3 uchwały po ustępie 5 dodaje się ust. 6 
w brzmieniu: 
„6. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe za-
wieranie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Wołów umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
nieruchomości na okres nie dłuższy niż 10 lat 
z podmiotami będzcymi stronami dotychcza-
sowych umów najmu,  dzierżawy lub uży-
czenia zawartych na okres do trzech lat. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zawiadamiał 
będzie Radę Miejskz w Wołowie o umowach 
zawartych w trybie opisanym w zdaniu po-
przednim.”   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP MIEJSRIEJ 

 
DANUTA JELEC 

 
 
 

2023 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 
NR XXVII/198/08 

z dnia 3 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach 
  i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzzdzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 
ze zm.) i art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy i Mia-
sta Bogatynia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, a tak-

że przedszkole, dla których organem prowadzz-
cym jest Gmina Bogatynia, 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia oraz 
wychowanka, pobierajzcego naukę w szkole, o 
której w pkt. 1, 

3) pracowniku szkoły – należy rozumieć pracowni-
ka szkoły, o której mowa w pkt 1, 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć również 
opiekunów prawnych, 

5) stołówce szkolnej – należy rozumieć miejsce 
przygotowania i wydawania posiłków w szkole, 
o której mowa w pkt. 1. 

§ 2 

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 
szkoły prowadzone przez Gminę Bogatynia mogz 
organizować stołówki. 

§ 3 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 
uprawnieni sz: 
1) uczniowie, 
2) pracownicy szkoły. 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor 
szkoły, uwzględniajzc potrzeby racjonalnego 
żywienia uczniów warunkujzcego prawidłowy 
ich rozwój. 

§ 4 

1. Rorzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne. 

2. Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z 
posiłku w stołówce szkolnej równa jest wysoko-
ści kosztów zakupu surowca przeznaczonego na 
jego przygotowanie. 

3. Dla pracowników szkoły korzystajzcych z posił-
ków w stołówce szkolnej opłatę określonz w 
ust. 2 podwyższa się o 50d. 
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§ 5 

1. Opłaty ustalone na podstawie § 4 ust. 2 i 3 
wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 1 
dnia danego miesizca. 

2. Nie pobiera się opłat od osób za których na pod-
stawie odrębnych przepisów opłaty wnosi Gmi-
na. 

3. W przypadku nieobecności ucznia lub pracowni-
ka szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku 
w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna 
wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w sto-
łówce szkolnej. Zasada ta ma również zastoso-
wanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez  
ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do 
korzystania z posiłku w stołówce szkolnej. 

4. Warunkiem zwrotu opłaty, o której mowa w  
ust. 3, jest zgłoszenie nieobecności lub rezygna-

cji z posiłku nie później niż w dniu poprzedzajz-
cym nieobecność lub rezygnację z posiłku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego, z mocz obowizzywania 
od dnia 1 stycznia 2008 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP GMINTP I MIASTA 

 
PAWEŁ SZCZOTKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 

UCHWAŁA RADY GMINY KOTEA 
NR XIX/102/08 

z dnia 28 maja 2008 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół  
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotla 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rotla uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Od 1 września 2008 r. Gmina Rotla prowadzić bę-
dzie jednz Szkołę Podstawowz im. Rornela Maku-
szyńskiego w Rotli, zwanz dalej „Szkołz”.  

§ 2 

Obwód Szkoły obejmuje miejscowości położone w 
granicach gminy Rotla: Ceber, Chociemyśl, Dorze-
cze, Głogówko, Grochowice, Rotla, Rozie Doły, 
Rrzżkówko, Rulów, Rrzekotówek, Leśna Dolina, 
Moszowice, Pękoszów, Skidniów, Skórzyn, Sob-
czyce, Skidniówek, Zabiele i Zaszków. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rotla. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr VI/27/99 Rady Gminy Rotla  
z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz 
granic ich obwodów na terenie gminy Rotla. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego, z mocz obowizzujzcz od 
1 września 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 
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2025 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XVI/65/2007 

z dnia 29 października 20078 r. 

w sprawie ustalenia  liczby przeznaczonych do wydania w 2008 r. nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, 
poz. 1591 r. z późniejszymi zmianami1))  w zwizzku z art. 6 ust. 6 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się liczbę 3 nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego   taksówkz przeznaczonych 
do wydania w 2008 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Osiecznica. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślzskiego i na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego, z mocz obowizzujzca od 
1 stycznia 2008 r.  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP GMINP 

 
WANDA ABRAM 

____________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,i  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128  
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974) 

 
 
 
 
 

2026 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XXV/109/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów 
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu 
                                      rozliczania tych dotacji 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) 
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) Rada Gminy Osiecznica 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu Gminy Osiecznica dla 
podmiotów prowadzzcych na terenie gminy przed-
szkola niepubliczne, zespoły wychowania przed-
szkolnego, zwane dalej „zespołami” i punkty przed-
szkolne, zwane dalej „punktami”.  

§ 2 

1. Podmiotom prowadzzcym przedszkola niepu-
bliczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w 
wysokości równej 75d ustalonych w uchwale 
budżetowej wydatków bieżzcych ponoszonych 
w przedszkolach publicznych na terenie Gminy 
Osiecznica, w przeliczeniu na jednego ucznia,  
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 z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej. 

2. Podmiotom prowadzzcym zespoły i punkty przy-
sługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 
równej 40d wydatków bieżzcych ponoszonych 
na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 
na terenie Gminy Osiecznica. 

§ 3 

1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budże-
towego, na wniosek podmiotu prowadzzcego 
niepubliczne przedszkole, zespół lub punkt. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta 
Gminy, nie później niż do 30 września roku po-
przedzajzcego rok udzielenia dotacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien 
zawierać następujzce dane:  
1) nazwę i adres podmiotu prowadzzcego 

przedszkole, zespół lub punkt, 
2) nazwę i adres przedszkola, zespołu lub punktu,  
3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji niepublicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, prowa-
dzonej przez Gminę Osiecznica, 

4) planowanz liczbę uczniów w roku, którego 
dotyczy wniosek,  

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, 
na który ma być przekazywana dotacja. 

4. Wzór wniosku stanowi załzcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 4 

1. Podmiot prowadzzcy przedszkole, zespół lub 
punkt przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 
5 dnia każdego miesizca rozliczenie dotacji za 
miesizc poprzedni, zawierajzce informację o 
średniej liczbie uczniów w miesizcu poprzednim 
oraz informację o ilości uczniów zapisanych na 
miesizc bieżzcy. Zakres danych, które powinny 
być zawarte w rozliczeniu określa załzcznik nr 2 
do uchwały. 

2. Dotacja na dany miesizc przekazywana jest na 
wskazany we wniosku rachunek bankowy, w 
terminie do 15 dnia każdego miesizca.  

3. Wypłacana w każdym miesizcu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy.  

4. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji kory-
gowana będzie w kolejnym miesizcu w oparciu 
o informację zawarte w rozliczeniu, o którym 
mowa w ust. 1, nadpłata zaliczona zostanie na 
poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata 
zwiększy dotację na kolejny miesizc. 

§ 5 

Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku: 
1) zaprzestania prowadzenia działalności przez 

przedszkole, zespół lub punkt, 
2) wykreślenia przedszkola, zespołu lub punktu z 

ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 
ustawy o systemie oświaty. 

§ 6 

1. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji pod-
miot prowadzzcy przedszkole, zespół lub punkt 

dokonuje w terminie do 15 lutego roku następ-
nego na druku stanowizcym załzcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy w nadmiernej 
wysokości podlegajz zwrotowi do budżetu gmi-
ny wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 
28 lutego roku następujzcego po roku, w któ-
rym udzielono dotacji. 

3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości 
sz dotacje otrzymane z budżetu gminy w wyso-
kości wyższej niż należna wyliczona na średniz 
liczbę uczniów w roku. 

4. Zwrotowi do budżetu gminy podlega ta część 
dotacji, która została pobrana w nadmiernej wy-
sokości. 

5. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w 
terminie określonym w ust. 1 Wójt Gminy 
Osiecznica wydaje decyzję określajzcz kwotę 
dotacji przypadajzcz do zwrotu wraz z odsetka-
mi w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych i termin jej zwrotu. 

6. Rozliczenia dotacji podmiot prowadzzcy niepu-
bliczne przedszkole, zespół lub punkt dokonuje 
na podstawie faktycznej liczby uczniów.  

7. W ramach tego rozliczenia w terminie do 30 
kwietnia dotowanemu przekazuje się wyrówna-
nie dotacji należnej za rok poprzedni, w przy-
padku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż 
należna za dany rok. 

§ 7 

Faktycznz liczbę uczniów w przedszkolu, zespole 
lub punkcie ustala się na podstawie zapisów w 
ewidencji uczniów, uwzględniajzc następujzce za-
sady: 
1) faktycznz liczbę uczniów w danym miesizcu 

podmiot prowadzzcy przedszkole, zespół lub 
punkt ustala jako liczbę uczniów, za które uisz-
czona została stała opłata za pobyt dziecka w 
tym miesizcu i które figurowały w ewidencji i 
zapisane były w dzienniku zajęć, 

2) w okresie przerwy w pracy przedszkola, zespo-
łu, punktu przyjmuje się średniz liczbę uczniów  
z trzech miesięcy poprzedzajzcych przerwę. 

3) w przypadku braku przerwy pkt. 2 nie ma zasto-
sowania. 

§ 8 

Wójt Gminy ma prawo: 
1) wglzdu do dokumentacji dotyczzcej ewidencji 

uczniów,  
2) kontroli uczęszczania dzieci do przedszkola 

(obecności na zajęciach), 
3) kontroli wpłat rodziców za pobyt dzieci w przed-

szkolu, zespole lub punkcie, 
4) żzdania informacji niezbędnych do starań o 

zwrot kosztów dotacji od gmin, których miesz-
kańcem jest uczeń przedszkola niebędzcy 
mieszkańcem gminy Osiecznica. 

§ 9 

1. Wójt Gminy Osiecznica w terminie 21 dni od 
dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały bu-
dżetowej przekazuje osobom prowadzzcym nie-
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publiczne przedszkola informację o wysokości 
dotacji przysługujzcej na jednego ucznia w da-
nym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Informację o wysokości dotacji przysługujzcej na 
ucznia niepełnosprawnego Wójt Gminy przeka-
zuje w terminie 14 dni od daty otrzymania z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Metryczki” 
subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.  

§ 10 

Traci moc uchwała nr XVII/75/07 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Osiecznica. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślzskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADP GMINP 

 
WANDA ABRAM 

__________________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 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 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,  
poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Osiecznica nr XXV/109/08  
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 2026) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Osiecznica nr XXV/109/08  
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 2026) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Osiecznica nr XXV/109/08  
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 2026) 
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2027 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W POEKOWICACH 
NR 78/104/08 

z dnia 5 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz 
zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej w terenie powiatu 
                                           polkowickiego 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w zwizzku 
z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) Zarzzd Powiatu w Polkowicach w skła-
dzie: 
1. Marek Tramś 
2. Tomasz Borkowski 
3. Jan Bunkiewicz 
4. Ramil Ciupak 
5. Andrzej Czekajło  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i zatwierdza się dyżury aptek w porze nocnej na 
terenie powiatu polkowickiego: 

Miasto i Gmina Chocianów 

1) Apteka „Alma” ul. Wesoła 12  
tel. (076) 818 55 36 
– w dni robocze        od godziny  9.00  do godziny  19.00 
– w soboty (co drugz)     od godziny  9.00  do godziny  14.00 

2) Apteka „Sanitas” ul. Żeromskiego 2/1a  
tel. (076) 818 55 54 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  18.00 
– w soboty (co druga)     od godziny  8.00  do godziny  14.00 

3) Apteka „Chocianowsks” ul. Ratuszowa 1a  
tel. (076) 818 52 27 
– w dni robocze       od godziny  8.30  do godziny  18.00  
– w soboty        od godziny  9.00  do godziny  13.00 

4) Apteka „Medicus” ul. 3 Maja 2  
tel. (076) 819 50 77 
– w dni robocze       od godziny  7.30  do godziny  19.30 
– w soboty        od godziny  7.30  do godziny  14.30 

Gmina Gaworzyce 

1) Apteka „Gallenus” ul. Dworcowa 200a 
tel. (076) 831 61 89 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  15.00 

Gmina Grębocice 

1) „Apteka Pod Różz” ul. Głogowska 3 tel.  
(076) 831 54 71 
– w poniedziałek, środa, piztek  od godziny  8.15  do godziny  17.00 
– wtorek, czwartek      od godziny  8.15  do godziny  15.00 
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Gmina Polkowice 

1) Apteka „Anna Gołębiewicz” ul. Skalników 4  
tel. (076) 845 23 91 
– w dni robocze       od godziny  9.00  do godziny  19.00 
– w soboty        od godziny  9.00  do godziny  14.00 

2) Apteka „Centrum” ul. Rominka 7  
tel. (076) 746 08 42 
– w dni robocze       od godziny  7.00  do godziny  19.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  14.00 

3) Apteka „Nowa” ul. Rominka 6  
tel. (076) 746 88 60 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  14.00 

4) Apteka „Polkowicka” ul. 3 Maja 16B 
tel. (076) 724 98 89 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w soboty         od godziny  8.00   do godziny  15.00 

5) Apteka „Pod Rokitnikiem” ul. Rominka 5a  
tel. (076) 845 10 12 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  20.00  
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  14.00 

6) Apteka „Magnolia” ul. Moniuszki 3a/2  
tel.(076) 845 17 11 
– w dni robocze       od godziny  8.30  do godziny  19.00  
– w soboty         od godziny  9.00  do godziny  14.00 

7) Apteka „Awicenna” ul. Browarna 14  
tel. (076) 847 46 17 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  18.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  14.00 

8) Apteka „Aspirynka” ul. Miedziana 17 
tel. (076) 746 37 77 
– w dni robocze       od godziny  9.00  do godziny  18.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  14.00 

9) Apteka „Rodzinna” ul. Rynek 40  
tel. (076) 746 88 40 
– w dni robocze       od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  15.00 

10) Apteka w „Centrum Muszkieterów” ul. Rolejowa 29b  
tel. (076) 724 64 30 
– od poniedziałku do soboty    od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w niedziele         od godziny   10.00  do godziny  18.00 

11) Apteka „Apteka w Polkowicach” ul. Młyńska 2a  
tel. (076) 845 10 35 
– od poniedziałku do piztku    od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w soboty i niedziele      od godziny    10.00  do godziny  18.00 

12) Apteka przy POLOmarkecie ul. Rolejowa 23a  
tel. (076) 743 81 35 
– od poniedziałku do piztku    od godziny  8.00 do godziny  20.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  15.00 

13) Apteka „VITAFARMA PLUS” ul. Hubala 1  
tel. (076) 845 10 28 
– od poniedziałku do soboty    od godziny  8.00  do godziny  20.00 
– w niedziele        od godziny   10.00  do godziny  18.00 

Gmina i Miasto Przemków 

1) Apteka „Nowa” ul. Długa 4  
tel. (076) 831 97 13 
– w dni robocze        od godziny  9.00  do godziny  19.00 
– w soboty         od godziny  9.00  do godziny  13.00 
– w niedziele i święta      od godziny  9.00  do godziny  11.00 
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2) Apteka Plac Wolności 12  
tel. (076) 831 93 25 
– w dni robocze        od godziny  9.00  do godziny  17.00 
– w soboty         od godziny  8.00  do godziny  15.00 

Gmina Radwanice 

1) Apteka „LariA” ul. Przemysłowa 7 
tel. (076) 831 13 06 
– w dni robocze        od godziny  9.00  do godziny  15.00 

i            od godziny   16.00  do godziny  17.00 

§ 2 

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej na terenie miasta Polkowic: 
– w dni robocze         od godziny  20.00  do godziny  7.00 
– w soboty          od godziny  20.00  do godziny  7.00  
– w niedziele i święta       od godziny  20.00  do godziny  7.00 

§ 3 

Harmonogram dyżurów w porze nocnej opracowany i przedłożony przez przedstawiciela kierowników 
aptek w Polkowicach na okres: 

1) 16.06.2008 – 22.06.2008 Apteka „Rodzinna” 
2) 23.06.2008 – 29.06.2008 Apteka „W Polkowicach” (Tesco) 
3) 30.06.2008 –   6.07.2008 Apteka przy POLOmarkecie 
4)   7.07.2008 – 13.07.2008 Apteka w „Centrum Muszkieterów” 
5) 14.07.2008 – 20.07.2008 Apteka „VITAFARMA PLUS" 
6) 21.07.2008 – 27.07.2008 Apteka „Pod Rokitnikiem” Sp. z o.o. 
7) 28.07.2008 –   3.08.2008 Apteka „Magnolia” 
8)   4.08.2008 – 10.08.2008 Apteka „Awicenna” 
9) 11.08.2008 – 17.08.2008 Apteka Anna Gołębiewicz 

10) 18.08.2008 – 24.08.2008 Apteka „Centrum” 
11) 25.08.2008 – 31.08.2008 Apteka „Polkowicka” 
12)   1.09.2008 –   7.09.2008 Apteka „Nowa” 
13)   8.09.2008 – 14.09.2008 Apteka „Aspirynka” 
14) 15.09.2008 – 21.09.2008 Apteka „Rodzinna” 
15 22.09.2008 – 28.09.2008 Apteka ”W Polkowicach” (Tesco) 
16) 29.09.2008 –   5.10.2008 Apteka przy POLOmarkecie  
17)   6.10.2008 – 12.10.2008 Apteka w „Centrum Muszkieterów” 
18) 13.10.2008 – 19.10.2008 Apteka „VITAFARMA PLUS”  
19) 20.10.2008 – 26.10.2008 Apteka „Pod Rokitnikiem” Sp. z o.o. 
20) 27.10.2008 –   2.11.2008 Apteka „Magnolia” 
21)   3.11.2008 –   9.11.2008 Apteka ..Awicenna" 
22) 10.11.2008 – 16.11.2008 Apteka Anna Gołębiewicz 
23) 17.11.2008 – 23.11.2008 Apteka „Centrum” 
24) 24.11.2008 – 30.11.2008 Apteka „Polkowicka” 
25)   1.12.2008 –   7.12.2008 Apteka „Nowa” 
26)   8.12.2008 – 14.12.2008 Apteka „Aspirynka” 
27) 15.12.2008 – 21.12.2008 Apteka „Rodzinna” 
28) 22.12.2008 – 28.12.2008 Apteka „W Polkowicach” (Tesco) 
29) 29.12.2008 –   4.01.2009 Apteka przy POLOmarkecie 

§ 4 

Wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu polkowickiego zobowizzane sz dostosować godziny 
pracy do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta 
i dni wolne od pracy. 

§ 5 

Zmiana ustalonych w § 1 godzin pracy aptek na terenie powiatu wymaga zatwierdzenia przez Zarzzd 
Powiatu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin oraz samorzzdu aptekarskiego. 

§ 6 

Informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów nocnych powinny być umieszczone 
w miejscach widocznych w siedzibach aptek. 
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§ 7 

Traci moc uchwała nr 53/200/07 Zarzzdu Powiatu w Polkowicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze noc-
nej na terenie powiatu polkowickiego. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polkowickiemu. 

§ 9 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślzskiego. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

wz. SAROSTP 
 

TOMASZ BORKOWSKI 
WICESTAROSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżzce i z lat ubiegłych oraz załzczniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

– Dolnoślzskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone sz do powszechnego wglzdu w Bibliotece Urzędowej Dolnoślzskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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