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2089 

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 
NR XIX/28/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr w/01/03 Ra y Powia u Lw/wec0ieRo z  nia 
30 s ycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia S a u u Powia u Lw/wec0ieRo 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), § 40 Statutu Powiatu Lwóweckiego 
(uchwała nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego) Rada Powiatu Lwó-
weckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rmienia się uchwałę nr V/01/03 Rady Powiatu 
Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego 
w następujący sposób: 
1. W regulaminie Rady Powiatu Lwóweckiego 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) po § 5 wprowadza się § 5a o brzmieniu: 

„1. Skargi na pracę Starosty i kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu Prze-
wodniczący Rady Powiatu kieruje do roz-
patrzenia przez Komisję Rewizyjną lub 
właściwą komisję stałą Rady, o czym in-
formuje Radę.  

 2. Rada może wskazai inne komisję w dro-
dze uchwały.  

 3. Komisja po rozpatrzeniu skargi przedsta-
wia protokół swej pracy wraz z projektem 
uchwały stwierdzającej zasadnośi lub jej 
brak na najbliższej sesji. 

4. Rada może podjąi w tej sprawie odpo-
wiednie wnioski w formie uchwały”. 

2) w § 19 ust. 3 uzupełnia się słowami: „z wy-
jątkiem projektów dotyczących spraw we-
wnętrznych Rady”, 

3) w § 36 ust. 1 po zdaniu 1 dodaje się zdanie 
w brzmieniu „Respół odnosi się do tych za-
strzeżeń. Wniesione zastrzeżenia i stanowi-
sko Respołu stanowi integralną częśi proto-
kołu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rarządowi Powia-
tu Lwóweckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRDRI RADI 

 JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA 
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2090 

UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 
NR XII/116/08 

z dnia 19 czerwca 2008 r. 

w sprawie pozbawienia części  r/R nr 1950D i 1970D 
0a eRorii  r/R powia owych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, 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, Nr 167, poz. 1759) oraz 
art. 6a, art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136) Rada 
Powiatu  Wrocławskiego  w  porozumieniu  z  Marszałkiem  Województwa 
Dolnośląskiego oraz po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kobierzyce, opinii 
nurmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, opinii Prezydenta Miasta Wro-
cławia oraz opinii Rarządów Powiatów: 
1. Dzierżoniowskiego, 
2. Oleśnickiego, 
3. Oławskiego, 
4. Strzelińskiego, 
5. Średzkiego, 
6. Świdnickiego, 
7. rrzebnickiego, 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Następujące drogi pozbawia się kategorii dróg po-
wiatowych: 
1) częśi drogi 1950D na odcinku od węzła auto-

stradowego Pietrzykowice do drogi krajowej 
nr 35, zlokalizowaną na działkach: 
– 320/2 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina 

Kąty Wrocławskie, 
– 86/9 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina 

Kąty Wrocławskie, 
– 9 obręb niskupice Podgórne, gmina Kobierzy-

ce, 
– 135 obręb Małuszów, gmina Kobierzyce, 

2) częśi drogi 1970D na odcinku od drogi 1950D 
do projektowanej obwodnicy drogi krajowej 
nr 35 w rejonie miejscowości ryniec Mały, zlo-
kalizowanej na działkach: 
– 10/1, 10/2 i 10/3 obręb niskupice Podgórne, 

gmina Kobierzyce. 

§ 2 

Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1, 
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Rarządowi 
Powiatu Wrocławskiego. 

§ 4 

rraci moc uchwała nr VIII/63/07 Rady Powiatu 
Wrocławskiego z dnia 25 września 2007 roku 
w sprawie pozbawienia części dróg nr 1950D 
i 1970D kategorii dróg powiatowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRREWODNIRRDRI 
 RADI POWIArU 

 WALDEMAR SZCZYKUTOWICZ 
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Dawączni0  o uchwawy Ra y Powia u 
Wrocwaws0ieRo nr XII/116/08 z  nia 
19 czerwca 2008 r. (poz. 2090) 
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2091 

UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 
NR XII/123/08 

z dnia 19 czerwca 2008 r. 

zmieniająca uchwawę nr X/99/08 z  nia 11 marca 2008 r. w sprawie  rybu 
u zielania i rozliczania  o acji  la niepublicznych sz0/w o uprawnieniach sz0/w    
publicznych,    specjalnych   ośro 0/w     sz0olno-wychowawczych, 

specjalnych ośro 0/w wychowawczych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr X/99/08 Rady Powiatu Wrocław-
skiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, specjal-
nych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjal-
nych ośrodków wychowawczych, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
1. Dotację otrzymują szkoły i placówki niepu-

bliczne, o których mowa w § 1, pod warun-
kiem że osoba je prowadząca poda organowi 
właściwemu do udzielenia dotacji planowaną 
liczbę uczniów nie później niż do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
otrzymują na każdego ucznia dotację w kwo-
cie przewidzianej na jednego ucznia danego 
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat 
Wrocławski. Pozostałe szkoły niepubliczne 
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują 
dotację w wysokości 50% wydatków bieżą-
cych ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na 
jednego ucznia. 

3. Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze i specjalne ośrodki wycho-
wawcze otrzymują na każdego wychowanka 
dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na jednego wy-
chowanka tego rodzaju placówki w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu”. 

2) Uchyla się § 3 ust. 3 i § 4, 
3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 
W wypadku stwierdzenia pobrania dotacji 
w nadmiernej lub nienależnej wysokości stosuje 
się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.)”. 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8 
Dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodno-
ści ze stanem faktycznym liczby uczniów wyka-
zanych w informacjach, o których mowa w § 3 
ust. 1, na podstawie udostępnianej przez organ 
prowadzący dokumentacji, stanowiącej podsta-
wę sporządzania tych informacji”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Rarządowi 
Powiatu Wrocławskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRDRI 
 RADI POWIArU 

 WALDEMAR SZCZYKUTOWICZ 
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2092 

UCHWAŁA RADY POWIATU DGORDELECKIEGO 
NR XXIII/157/2008 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie rozszerzenia sfery uswuR świa czonych przez Wielospecjalis yczny 
Szpi al – Samo zielny Publiczny Desp/w Opie0i D rowo nej w DRorzelcu 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie 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 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu Rgorze-
leckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rozszerza się sferę usług zdrowotnych świadczo-
nych przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samo-
dzielny Publiczny Respół Opieki Rdrowotnej w Rgo-
rzelcu o działalnośi z zakresu: 
1. Psychiatrii oraz psychiatrii sądowej – poprzez 

włączenie do struktury Respołu – komórek: 
1) „Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych”; 
2) „Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 

zabezpieczeniu”. 
2. Podstawowej opieki zdrowotnej – poprzez włą-

czenie do struktury Respołu – komórek: 
1) „Poradnia lekarza POR – ul. Rolnicza 25, 

w Sieniawce: 
a) gabinet pielęgniarki środowiskowej – ro-

dzinnej, 
b) gabinet położnej środowiskowej – rodzin-

nej”; 

3. Rhorób zakaźnych – poprzez włączenie do struk-
tury Respołu – komórki: 
1) „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny ds. 

HIV”.  

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Rarządowi 
Powiatu Rgorzeleckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 PRREWODNIRRDRI 
 RADI POWIArU 

 STANISŁAW ŻUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2093 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 
NR XIX/232/08 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  us alenia  reRulaminu  o0reślająceRo  wyso0ość i szczeR/wowe 
warun0i  przyznawania  nauczycielom   o a 0/w:  za wyswuRę la ,  mo y-
wacyjneRo,  fun0cyjneRo  i za  warun0i  pracy  oraz  nie0 /re  inne  s0wa ni0i 

wynaRro zenia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Regulamin określa wysokośi i szczegółowe warun-
ki przyznawania stawek dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Świdnica. 

§ 2 

Ilekroi w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumiei przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum lub placówkę, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasto Świdnica; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumiei dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 1; 

3) uczniu – należy przez to rozumiei także wy-
chowanka; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumiei nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkole; 

5) klasie – należy przez to rozumiei także oddział 
lub grupę; 

6) ustawie – należy przez to rozumiei ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszy-
mi zmianami). 

§ 3 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z za-
strzeżeniem art. 20 ust. 6 ustawy oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel 
otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego 
do WSA we Wrocławiu NK.II.0914-12/119/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. na § 3 ust. 1). 

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 
wysługę lat dokonuje dla nauczyciela dyrektor, 
a dla dyrektora – Prezydent Miasta. 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest jakośi świadczonej pracy, 
w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem, a w szczególności: 
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków; 
2) podnoszenie umiejętności zawodowych – 

udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz 
w różnych formach doskonalenia zawodowe-
go; 

3) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
4) rzetelne i terminowe realizowanie poleceń 

służbowych; 
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczy-
ciela decyduje: 
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięi 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami sprawdzianów i egzaminów oraz 
sukcesami w konkursach, olimpiadach, za-
wodach itp.; 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami; 

3) efektywne działania na rzecz uczniów potrze-
bujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzeb, w stałej współpracy z rodzicami, wła-
ściwymi instytucjami i osobami świadczący-
mi pomoc socjalną; 

4) dbałośi o mienie szkoły, stan bazy dydak-
tycznej i indywidualny warsztat pracy; 

5) stopień zaangażowania w realizację czynno-
ści i zajęi, o których mowa w art. 42 ust. 2 
pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności: 
a) udział w organizacji uroczystości i imprez 

szkolnych oraz miejskich, promujących 
szkołę w lokalnym środowisku, 

b) prowadzenie zajęi i szkoleń, realizacja 
programów autorskich i innowacji peda-
gogicznych, 

c) inne osiągnięcia, ważne dla jakości pracy 
szkoły – publikacje, odczyty, pozaszkolna 
działalnośi na rzecz dzieci; 

6) efektywne realizowanie zadań edukacyjnych 
w oddziałach integracyjnych.  

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora 
decyduje: 
1) terminowośi i jakośi realizacji zadań statu-

towych  i  zleconych  przez  organ  prowa-
dzący; 

2) znajomośi przepisów prawa, w tym oświa-
towego i przestrzeganie jego zasad; 

3) umiejętnośi opracowania planu finansowego 
jednostki i jego realizacja; 

4) racjonalne wydatkowanie środków publicz-
nych; 

5) skutecznośi w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych; 

6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie 
z potrzebami  szkoły  i  organu  prowadzące-
go; 

7) poziom współpracy ze społecznymi organami 
szkoły i środowiskiem lokalnym; 

8) umiejętnośi projektowania i wdrażania pożą-
danych zmian w zakresie dydaktyki, wycho-
wania, opieki, organizacji i wyposażenia szko-
ły. 

4. Wysokośi środków finansowych przeznaczo-
nych na wypłatę dodatku motywacyjnego sta-
nowi sumę: 
1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia za-

sadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych 
w danej szkole w roku budżetowym; 

2) kwoty dodatku motywacyjnego przyznanego 
dyrektorowi. 
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5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny, w wysokości: 
1) dla nauczyciela – nie wyższej niż 30% jego 

wynagrodzenia zasadniczego; 
2) dla dyrektora – nie wyższej niż 50% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. 
6. Wysokośi oraz okres przyznania dodatku moty-

wacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor, a dla 
dyrektora – Prezydent Miasta. 

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się w formie pisemnej. 

§ 5 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w poniższej tabeli: 

 
 

Kwota (zł) 
Stanowisko 

od do 

1) dyrektor przedszkola liczącego:    

a) do 4 oddziałów 350 580 

b) powyżej 4 oddziałów 460 700 

2) wicedyrektor przedszkola 230 350 

3) dyrektor szkoły liczącej:   

a) do 11 oddziałów 350 700 

b) od 12 do 23 oddziałów 580 920 

c) od 24 do 35 oddziałów 810 1150 

d) powyżej 36 oddziałów 1040 1390 

4) wicedyrektor szkoły 350 580 

5) kierownik świetlicy szkolnej 230 350 

6) dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 460 700 

7) wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 230 460 

8) kierownik działu w Młodzieżowym Domu Kultury 180 350 

 
 
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 

dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypo-
czynkowy. 

3. Wysokośi dodatku funkcyjnego uzależniona jest 
od wielkości szkoły, jej struktury organizacyjnej, 
złożoności zadań wynikających z zajmowanego 
stanowiska oraz liczby stanowisk kierowniczych 
w szkole. 

4. Nauczycielowi, któremu powierzono dodatkowe 
funkcje, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w poniższej tabeli: 

 
 

Funkcja Kwota (zł) 
1) wychowawca klasy 110 
2) opiekun stażu  80 
3) nauczyciel konsultant 70 
4) doradca metodyczny 70 

 
5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, spra-

wującemu funkcje wymienione w ust. 4, przy-
sługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości 
uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierow-
niczego oraz sprawowanie funkcji. 

6. Wysokośi dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ustala Prezydent Miasta, a dla nauczyciela, 
w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmu-
jącego inne stanowisko kierownicze – dyrektor. 

§ 6 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pra-
cy w trudnych lub uciążliwych warunkach, okre-
ślonych w odrębnych przepisach, w wysokości 
od 10 do 30% stawki osobistego wynagrodze-
nia zasadniczego. 

2. Wysokośi dodatku za pracę w trudnych lub 
uciążliwych warunkach dla dyrektora ustala Pre-
zydent Miasta, a dla nauczyciela dyrektor, biorąc 
pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla 
zdrowia realizowanych zadań lub wykonywa-
nych prac. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizo-
wanego przez nauczyciela, w tym pełniącego 
funkcję kierowniczą, obowiązującego pensum 
w warunkach trudnych lub uciążliwych.  

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których 
mowa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje każ-
dy z tych dodatków. 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 
doraźnego zastępstwa odbywa się w trudnych 
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru zajęi, 
ustalonego dla rodzaju zajęi dydaktycznych, 
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wychowawczych lub opiekuńczych, realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych lub 
doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęi na podstawie art. 2 
ust. 4a ustawy wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyzna-
ną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa 
odbywa się w trudnych warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru za-
jęi. 

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęi 
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala 
się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub reali-
zowany wymiar zajęi przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęi do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia 
– za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-
wymiarowych przyjmuje się tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęi określony w art. 42 
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 
ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wol-
ny od pracy. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego 
do WSA we Wrocławiu NK.II.0914-12/119/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. na § 7 ust. 4 we 
fragmencie „dzień usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy lub”). 

§ 8 

1. W budżecie miasta tworzy się specjalny fundusz 
na nagrody dla nauczycieli, za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, w wysokości 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobo-
wych nauczycieli. 

2. Dysponentami funduszu są: 
1) Prezydent Miasta – w wysokości 20%; 
2) dyrektorzy szkół – w wysokości 80% odpisu, 

o którym mowa w ust. 1. 
3. Nagroda może byi przyznana nauczycielowi, 

który w zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej spełnia co najmniej 5 
z następujących kryteriów: 
1) osiąganie co najmniej dobrych wyników 

w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzia-
nach i egzaminach przeprowadzonych przez 
okręgową komisję egzaminacyjną; 

2) posiadanie udokumentowanych osiągnięi 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mają-
cymi trudności w nauce; 

3) podejmowanie działalności innowacyjnej 
w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania; 

4) posiadanie publikacji i tworzenie programów 
autorskich; 

  5) doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji; 

  6) wzorowe przygotowanie i realizowanie 
ważnych dla szkoły i środowiska imprez 
i uroczystości; 

  7) aktywizacja uczniów do uczestnictwa 
w imprezach kulturalnych w mieście; 

  8) zachęcanie do współuczestnictwa rodziców 
uczniów w życiu szkoły; 

  9) skuteczne zapewnianie pomocy i opieki 
uczniom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych; 

10) skuteczne zapobieganie i zwalczanie prze-
jawów patologii społecznej (w szczególności 
narkomanii i alkoholizmu) wśród dzieci 
i młodzieży; 

11) organizowanie współpracy szkoły z instytu-
cjami, organizacjami społecznymi i rodzicami 
uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii oraz niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieży. 

  4. Nagroda może byi przyznana dyrektorowi, 
który spełnia co najmniej 4 z następujących 
kryteriów: 
1) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych i do-

brych wyników ze sprawdzianów końco-
wych i egzaminów gimnazjalnych; 

2) osiąganie przez uczniów i nauczycieli sukce-
sów w konkursach i zawodach od szczebla 
powiatowego wzwyż; 

3) bardzo dobre i skuteczne organizowanie 
pracy szkoły; 

4) wzorowe sprawowanie nadzoru pedago-
gicznego; 

5) inspirowanie różnorodnych działań służą-
cych podnoszeniu jakości pracy szkoły; 

6) tworzenie warunków dla nowatorstwa pe-
dagogicznego; 

7) umiejętne gospodarowanie środkami okre-
ślonymi w planie finansowym szkoły; 

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych. 
  5. R wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta 

Miasta mogą wystąpii: 
1) dla dyrektorów: 

a) Komisja Oświaty Rady Miejskiej, 
b) dyrektor  Departamentu  Edukacji,  Kultu-

ry i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go; 

2) dla wicedyrektorów i nauczycieli – dyrekto-
rzy. 

  6. Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta składa 
się w Urzędzie Miejskim w terminie do 
15 września. 

  7. Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy 
przyznai nagrodę. 

  8. Wysokośi nagrody dyrektora nie może prze-
kroczyi kwoty 2500 zł. 

  9. Wysokośi nagrody Prezydenta Miasta nie może 
przekroczyi kwoty 4000 zł. 

10. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach można przyznai nagrodę w innym 
terminie. 
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§ 9 

rracą moc uchwały: nr VI/74/07 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokośi 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 
składniki wynagrodzenia oraz nr XIV/145/07 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 października 
2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokośi i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektóre inne składniki wynagro-
dzenia. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnicy. 

§ 11 

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

 MICHAŁ SZUKAŁA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2094 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 
NR 134/XX/08 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr 135/XLIII/01 Ra y Gminy i Mias a WęRliniec 
z  nia 22 lis opa a 2001 r.  w sprawie  us alenia  minimalnych  s awe0 
czynszu   za  wynajem,    zierżawę   lo0ali   uży 0owych,   nieruchomości 
Rrun owych  i  lo0ali   w  obie0 ach   zarzą zanych  przez  Rminne  je nos 0i 

orRanizacyjne 

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

 
 

§ 1 

W uchwale nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta 
Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, 
dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości grun-
towych i lokali w obiektach zarządzanych przez 
gminne jednostki organizacyjne wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. w załączniku do uchwały pkt II otrzymuje 

brzmienie: 
„Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne 
jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie 
działalności statutowej  1.50 zł/m2  p.u. m-c.” 

2. w załączniku do uchwały pkt III otrzymuje 
brzmienie: 
„Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne 
jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie 
bibliotek, świetlic, stołówek i kuchni  1.50 zł/m2  

p.u. m-c.” 

3. w załączniku do uchwały pkt IV otrzymuje 
brzmienie: 
„Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie 
usług medycznych  4.50 zł/m2  p.u. m-c.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się nurmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 3 

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

 BARBARA DROZD 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CDARNYM MORDE 
NR Xw/87/2008 

z dnia 20 maja 2008 r. 

w sprawie o0reślenia zasa  zbywania w  ro ze bezprze arRowej lo0ali 
miesz0alnych  i   om/w   je noro zinnych  s anowiących  wwasność  Gminy 

Czarny M/r i u zielania bonifi0a  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 67 
ust. 1, 1a i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i 3, art. 72 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Rzarnym norze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Mieszkania w budynkach komunalnych lub domy 
jednorodzinne będą sprzedawane w trybie bezprze-
targowym z zachowaniem pierwszeństwa w ich 
nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami. 
1. Przedmiotem sprzedaży mogą byi samodzielne 

lokale mieszkalne, tzn. wydzielone trwałymi 
ścianami w obrębie budynku, izby lub zespoły 
izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą za-
spokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub do-
my jednorodzinne stanowiące własnośi gminy 
Rzarny nór. 

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bez-
przetargowej cenę nieruchomości ustala się 
w wysokości nie niższej niż jej wartośi określo-
na przez rzeczoznawcę majątkowego. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 1 ust. 2). 

3. Przedmiotem sprzedaży mogą byi lokale miesz-
kalne lub domy jednorodzinne, dla których 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie jest przewidywana zmiana funk-
cji. 

4. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne: 
a) w budynkach przeznaczonych do wyburze-

nia, 
b) w budynkach w których przewidywana jest 

zmiana funkcji. 
5. Wójt Gminy może nie przeznaczyi do sprzedaży 

lokali w przypadkach innych niż określone 
w pkt 4a i b: 
a) gdy sprzedaż będzie sprzeczna z interesem 

gminy, 
b) w budynkach, wpisanych do rejestru zabyt-

ków. 
6. Sprzedaż lokalu odbywa się z jednoczesnym 

oddaniem w użytkowanie wieczyste lub ze 
sprzedażą udziału z nim związanego w nieru-
chomości gruntowej. 

7. Jeżeli budynek został wzniesiony na gruncie 
oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmio-
tem współwłasności jest to prawo, a dalsze 

przepisy o własności lub współwłasności gruntu 
stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania 
wieczystego. 

8. Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych 
następuje na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 
z późn. zm.). 

§ 2 

Pomieszczenie niebędące przedmiotem najmu 
i samodzielnym lokalem mieszkalnym może byi 
sprzedane na rzecz właściciela lokalu przyległego 
do tego pomieszczenia, na jego wniosek w celu 
poprawy stanu zagospodarowania i powiększenia 
posiadanego już lokalu. 
Renę sprzedaży ustala się na poziomie wartości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, bez 
zastosowania bonifikat z możliwością rozłożenia na 
raty. 

§ 3 

1. Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie 
umowy najmu przez najemcę, którego małżonek 
(małżonka) jest właścicielem innego lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho-
mośi, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu 
własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego – 
może byi sprzedany na rzecz najemcy z wyłą-
czeniem postanowień zawartych w § 4. 

2. Przepis pkt 1 stosuje się bez względu na istnie-
jące między małżonkami stosunki majątkowe. 

§ 4 

Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych lub 
domy jednorodzinne będą sprzedawane za gotówkę 
lub na raty przy zastosowaniu bonifikat, które będą 
obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009 r. 
nonifikat udziela Wójt Gminy na zasadach: 
a) w przypa 0u wy0upu poje ynczych lo0ali przez 

najemc/w: 
• 60% ceny sprzedaży lokalu dla nabywające-

go na raty, 
• 80% ceny sprzedaży dla nabywcy domu jed-

norodzinnego lub lokalu mieszkalnego w bu-
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dynkach postawionych po roku 1945, który 
wpłaci jednorazowo całą kwotę pozostającą 
do zapłaty, nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej prawo własności nieru-
chomości, 

• 90% ceny sprzedaży dla nabywcy domu jed-
norodzinnego lub lokalu mieszkalnego w bu-
dynkach postawionych przed rokiem 1945, 
który wpłaci jednorazowo całą kwotę pozo-
stającą do zapłaty, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej prawo wła-
sności nieruchomości, 

b) w przypa 0u r/wnoczesneRo wy0upu lo0ali 
miesz0alnych przez najemc/w w bu yn0ach, 
R zie nie ma wsp/lno y: 
• 95% ceny sprzedaży w budynku postawio-

nym po 1945 roku, 
• 98% ceny sprzedaży w budynku postawio-

nym przed 1945 rokiem, 
c) w przypa 0u r/wnoczesneRo wy0upu lo0ali 

miesz0alnych przez najemc/w w bu yn0ach, 
R zie jes  wsp/lno a miesz0aniowa: 
• 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego dla 

nabywających na raty, 
• 94% ceny sprzedaży dla nabywcy lokalu 

mieszkalnego w budynkach postawionych po 
roku 1945, który wpłaci jednorazowo całą 
kwotę pozostającą do zapłaty nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo 
własności nieruchomości, 

• 97% ceny sprzedaży dla nabywcy lokalu 
mieszkalnego w budynkach postawionych 
przed rokiem 1945, który wpłaci jednorazo-
wo całą kwotę pozostającą do zapłaty, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przeno-
szącej prawo własności nieruchomości, 

d) cena nieruchomości po uwzględnieniu bonifikat 
i umorzeń nie może byi niższa niż 100 zw. 

§ 5 

1. nonifikaty, o których mowa w § 5, obejmują 
cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie wła-
sności gruntu. 

2. W przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego 
następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości gruntowej w odpowiednim 
udziale bonifikaty, o których mowa w § 4, 
obejmują cenę lokalu oraz pierwszą opłatę z tego 
tytułu. 

3. nonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje 
wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 5 ust. 1, 
ust. 3). 

§ 6 

1. W przypadku zbycia nieruchomości lub wyko-
rzystania ją na cele inne niż cele uzasadniające 
udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, li-
cząc od dnia jej nabycia, nabywca zobowiązany 
jest do zwrotu na rzecz Gminy Rzarny nór kwo-
ty równej udzielonej bonifikacie, po jej walory-
zacji przy zastosowaniu wskaźników cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
w ciągu miesiąca od daty zbycia. 

2. Postanowień pkt 1 nie stosuje się w przypadku: 
a) zbycia na rzecz osoby bliskiej, 
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal 

mieszkalny albo nieruchomośi przeznaczoną 
lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, 

c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki 
uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zo-
staną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego 
lokalu mieszkalnego albo nieruchomości prze-
znaczonej lub wykorzystywanej na cele 
mieszkaniowe. 

3. Postanowienia pkt 1 stosuje się odpowiednio do 
osoby bliskiej, której zbyła lub wykorzystała nie-
ruchomośi na inne cele niż cele uzasadniające 
udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc 
od dnia pierwszego nabycia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 6). 

§ 7 

Przy sprzedaży na raty: 
1. Wysokośi pierwszej wpłaty wynosi 10% ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jedno-
rodzinnego, po zastosowaniu bonifikaty i jest 
uiszczona przez nabywcę nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej własnośi. 

2. Maksymalny okres rozłożenia na raty wynosi 
10 lat. 

3. Rozłożona na raty niespłacona częśi ceny pod-
lega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy nank Polski. 

4. W celu zabezpieczenia niespłaconej części ceny 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
będzie ustanowiona hipoteka. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 7). 

§ 8 

nonifikaty przewidziane w niniejszej uchwale nie 
obejmują kosztów przygotowania dokumentacji do 
sprzedaży, płatnych nie później niż do dnia zawar-
cia umowy przenoszącej własnośi nieruchomości. 

§ 9 

1. Wysokośi opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu zabudowanego domem 
mieszkalnym wynosi 1% ceny nieruchomości 
gruntowej. 

2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z od-
daniem w użytkowanie wieczyste związanego 
z nim udziału w nieruchomości gruntowej, na-
bywca zobowiązany jest uiścii pierwszą opłatę 
z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 
20% ceny nieruchomości gruntowej najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 9). 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 187 –  13465  – Poz. 2095 i 2096 

§ 10 

Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży 
budynków mieszkalnych, w których znajduje się 
tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) oraz lokal 
stanowiący odrębną nieruchomośi, jeżeli taki dom 
lub lokal jest w całości przedmiotem najmu lub 
dzierżawy. 

§ 11 

1. Rzynności związane ze sprzedaż lokalu są po-
dejmowane na wniosek najemcy wyrażającego 
wolę nabycia lokalu i po wniesieniu wadium na 
pokrycie kosztów lub z inicjatywy Wójta. 

2. Wójt Gminy ustala wysokośi wadium w oparciu 
o przewidywany koszt czynności przygotowania 
dokumentacji do sprzedaży. 

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku 
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży 
z przyczyn leżących po stronie nabywcy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 11). 

§ 12 

Nabywcy lokali pokrywają w całości koszty zwią-
zane: 
1. z opracowaniem dokumentacji, 
2. z opłatą notarialną, 
3. z opłatą sądową z tytułu ujawnienia praw 

w księdze wieczystej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-10/317/08 z dnia 26 czerwca 
2008 r. stwierdzono nieważnośi § 12). 

§ 13 

Wolne lokale mieszkalne znajdujące się w budyn-
kach przeznaczonych do sprzedaży, budynki miesz-
kalne wytypowane przez Wójta Gminy są zbywane 
w drodze przetargu i nie podlegają postanowieniem 
niniejszej uchwały. 

§ 14 

rraci moc uchwała nr XXXII/144/2000 Rady Gminy 
w Rzarnym norze z dnia 27 grudnia 2000 r. 
w sprawie określenia zasad zbywania w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jed-
norodzinnych stanowiących własnośi Gminy Rzar-
ny nór i udzielania bonifikat. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rzarny nór. 

§ 16 

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

 PRREWODNIRRDRA 
 RADI GMINI 

 HENRYKA WYSZOWSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2096 

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
NR XwII/89/08 

z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscoweRo  planu  zaRospo arowania 
przes rzenneRo   erenu   ziaw0i  nr 415/8  w obrębie  wsi Taczalin  w Rminie 

LeRnic0ie Pole 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole zmienionej uchwałą 
nr XIII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwala się, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 187 –  13466  – Poz. 2096 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy oR/lne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 415/8 położo-
nego w obrębie wsi raczalin, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, uchwalonego uchwałą 
nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami Ra-
dy Gminy Legnickie Pole: nr XVI/82/2004 z dnia 
19 lipca 2004 r. oraz nr XIII/64/07 z dnia 
28 grudnia 2007 r. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

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

1:2000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania. 

§ 2 

Ilekroi w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumiei miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działki nr 415/8 we wsi raczalin, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumiei za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały 
w skali 1:2000, 

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

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

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

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

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

8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni 
ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych, łącznie z powierzchnią ogólną podda-
szy, liczoną według obowiązujących przepisów, 
obiektów kubaturowych zlokalizowanych na 
działce (terenie) do powierzchni działki (terenu), 

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

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

§ 3 

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

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 

stanowią informacje niebędące ustaleniami pla-
nu. 

R o z d z i a ł  2 

Us alenia szczeR/wowe 

§ 4 

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

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąż-

liwe, urządzenia infrastruktury technicznej, 
zieleń przydomowa. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem RM: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-

grodowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąż-

liwe, urządzenia infrastruktury technicznej, 
zieleń przydomowa. 

3. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem R: 
przeznaczenie podstawowe – tereny rolne 
(uprawy polowe); teren ten stanowi jednocze-
śnie częśi składową terenu górniczego kopalni 
kwarcu „raczalin II”. 

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) nowe budynki winny charakteryzowai się jed-

nakowymi lub zbliżonymi do budynków istnieją-
cych parametrami kształtowania zabudowy 
w zakresie formy i pokrycia dachów, elementów 
wykończeniowych i kolorystyki elewacji; 

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

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-

nu objętego planem winny spełniai wymagania 
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z zakresu ochrony środowiska, określone sto-
sownymi przepisami odrębnymi; 

2) dachy budynków winny posiadai formę trady-
cyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia 
połaci dachowych od 30 do 45 stopni. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-

nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy 
przedmioty, które mogą pochodzii z minionych 
epok, należy powiadomii służby Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Rabytków; 

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

§ 8 

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

§ 9 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 

10 m od granicy terenu od strony drogi powia-
towej, od pozostałych granic – w odległości 
4 m; 

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

3) maksymalny  wskaźnik  zabudowy:  dla  terenu 
MN – 0,3, dla terenu RM – 0,4; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
– 0,4;  

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,3. 

§ 10 

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

§ 11 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalną powierzchnię działki – 700 m2; 
2) minimalną szerokośi frontu działki – 18 m. 

§ 12 

Ustala się następujące szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu: 
dla terenu oznaczonego symbolem R wprowadza 
się zakaz zabudowy. 

§ 13 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 
1) wjazd na teren RM/MN od strony drogi powia-

towej oraz drogi dojazdowej (gminnej); 

  2) dostawę wody do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z istniejących i projektowanych 
sieci komunalnych; 

  3) zrzut ścieków sanitarnych do istniejących 
i projektowanych komunalnych sieci ścieko-
wych; 

  4) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych i projektowanych sieci deszczowych; 

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

  6) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie 
linii kablowych i budowę stacji transformato-
rowych, dopuszcza się budowę linii napo-
wietrzno-kablowych i napowietrznych; 

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

  8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległości do 1,5 m od granic działki; 

  9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne instalacje grzewcze zasilane gazem, energią 
elektryczną, olejem opałowym lub paliwem sta-
łym, przy spełnieniu wymogów ochrony śro-
dowiska; 

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

11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 14 

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

R o z d z i a ł  3 

Przepisy 0ońcowe 

§ 15 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, 
związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku 
uchwalenia planu, w wysokości 30%, z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Legnickie Pole. 

§ 17 

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

 PRREWODNIRRDRI RADI 

 DARIUSZ MENDRYK 
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Dawączni0 nr 1  o uchwawy Ra y Gmi-
ny LeRnic0ie Pole nr XwII/89/08 z  nia 
30 0wie nia 2008 r. (poz. 2096) 
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Dawączni0 nr 2  o uchwawy Ra y Gmi-
ny LeRnic0ie Pole nr XwII/89/08 z  nia 
30 0wie nia 2008 r. (poz. 2096) 

 
 

Rozs rzyRnięcie w sprawie rozpa rzenia uwaR 
zRwoszonych  o proje0 u miejscoweRo planu zaRospo arowania 
przes rzenneRo  erenu  ziaw0i nr 415/8 w obrębie wsi Taczalin 

w Rminie LeRnic0ie Pole 
 
 Po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dział-
ki nr 415/8 obręb raczalin do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2007 r. do 
12 grudnia 2007 r. – w okresie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakończenia wyłoże-
nia planu – nie wniesiono żadnej uwagi do projektu. 
 

 
 
 

Dawączni0 nr 3  o uchwawy Ra y Gmi-
ny LeRnic0ie Pole nr XwII/89/08 z  nia 
30 0wie nia 2008 r. (poz. 2096) 

 
 

Rozs rzyRnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes ycji z za0resu 

infras ru0 ury  echnicznej, 0 /re należą  o za ań wwasnych Rminy, 
oraz o zasa ach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 

1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
działkach nr 415/8 we wsi raczalin nie powoduje potrzeb realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

2. W związku z pkt 1, określenie zasad ich finansowania jest bezprzedmiotowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2097 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 
NR XII/60/08 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscoweRo  planu  zaRospo arowania przes rzen-
neRo  erenu R/rniczeRo „Sieroszowice I” w obrębie Gminy Ra wanice, 
z fraRmen em   obrębu   Kwębanowice   i  Droż/w,   bez   fraRmen u  obrębu 

Ra wanice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
w związku z  art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), w związku 
z uchwałami własnymi nr XIV/74/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
i nr XIX/105/05 z dnia 24 kwietnia 2005 r. Rada Gminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  I 

Us alenia oR/lne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zwany dalej planem, terenu górni-
czego „Sieroszowice I” w obrębie Gminy Radwani-
ce obejmujący obszar zawarty w granicach okre-
ślonych na: 
a) rysunków planu terenów otwartych w skali 

1:5000, oznaczonych symbolami I, II, III, IV i V 
wraz z legendą, stanowiących załączniki nr 1a, 
1b, 1c, 1d, i 1e do uchwały,  

b) rysunków planu obszarów zainwestowanych 
w skali 1:2000, wraz z legendą: 
– wsi Jakubów (nry skorowidza 1, 2, 3, 4), 

stanowiącym załącznik nr 2a,  
– rejonu szybów głównych Rakładów Górni-

czych „Polkowice–Sieroszowice” w obrębie 
Jakubów (nry skorowidza 5, 6), stanowią-
cym załącznik nr 2b, 

– wsi Przesieczna – części północnej przysiółka 
norów (nry skorowidza 4a, 7a), stanowiącym 
załącznik nr 3a, 

– wsi Przesieczna – części południowej przy-
siółka norów (nry skorowidza 7, 9, 10), sta-
nowiącym załącznik nr 3b, 

– południowej części wsi Przesieczna i frag-
mentu wsi Radwanice (nry skorowidza 8, 9, 
12) stanowiącym załącznik nr 3c, 

– zachodniej części wsi Łagoszów Wielki 
(nry skorowidza 18, 19, 22), stanowiącym 
załącznik nr 4a, 

– wschodniej części wsi Łagoszów Wielki 
(nry skorowidza 17, 20, 22) stanowiącym 
załącznik nr 4b, 

– wsi Łagoszów Wielki, przysiółka Dobromil 
(nr skorowidza, 11, 11a, 13, 14), stanowią-
cym załącznik nr 4c, 

– wsi Kłębanowice (nry skorowidza 23, 24, 25, 
27), stanowiącym załącznik nr 5, 

– rejonu szybu SW – 3 Rakładów Górniczych 
„Polkowice–Sieroszowice” w obrębie Siero-
szowice (nr skorowidza 28), stanowiącym za-
łącznik nr 6. 

§ 2 

1. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sadach ich finansowania, stanowi załącznik 
nr 7. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr 8.  

§ 3 

1. Ustalenia planu obejmują zagadnienia określone 
w art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), wymienionej w preambu-
le uchwały.  

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1, składają 
się:  

a) ustalenia dla całego obszaru objętego planem 
określone w rozdziale II niniejszej uchwały,  

b) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających określone w rozdziale III 
niniejszej uchwały,  

c) przepisy końcowe określone w rozdziale IV 
niniejszej uchwały zawierające ustalenia, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 12. 

§ 4 

Relem planu jest:  
1. umożliwienie działalności różnorodnych podmio-

tów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych 
konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających 
ze wspólnych działań, w tym zapewnienie inte-
gracji wszelkich zadań podejmowanych w grani-
cach terenu górniczego, określonych w art. 53 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geolo-
giczne i górnicze, wymienionej w preambule 
uchwały, 

2. stworzenie warunków właściwych prawu lokal-
nemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, za-
pewniających możliwośi rozwoju przez zapis 
ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.  

§ 5 

Użyte w uchwale określenia oznaczają:  
1. plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikiem;  
2. przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy praw-
ne;  

3. przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśi przeznaczenia terenu, która powinna do-
minowai na danym terenie w sposób określony 
ustaleniami planu,  

4. przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśi przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu 
w sposób określony w ustaleniach planu,  

5. określenie różnych rodzajów przeznaczenia tere-
nów, o których mowa w pkt 3) i 4), oddzielone  
są na rysunku planu ukośnikiem, nr MN/RM przy 
czym oznaczenie pierwsze dotyczy funkcji pod-
stawowej, a drugie – uzupełniającej. 

6. w przypadku składowisk odpadków przemysło-
wych (hałd skały płonnej) i dołów poeksplatacyj-
nych surowców pospolitych oznacza się tym-
czasowy i docelowy sposób użytkowania, przy 
czym sposób docelowy podany jest w nawia-
sach O(DL) i PE(DL),  

7. nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych, nie-
będącymi liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu;  

8. obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż 
której należy sytuowai budynki oraz określone 
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych 
niebędące liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu;  

9. intensywnośi zabudowy – stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni te-
renu, na którym znajduje się zabudowa;  
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10. teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenia podstawowego;  

11. teren otwarty – obszar w rozumieniu art. 16 
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
przeznaczony do przeznaczenie gruntów do za-
lesienia i wprowadzenie zakazu zabudowy. Na 
terenach otwartych dopuszcza się ustalanie 
przebiegu istniejących i projektowanych dróg, 
przemysłowej linii kolejowej oraz sieci uzbroje-
nia inżynieryjnego; 

12. uciążliwośi – zjawisko lub stan utrudniający 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami;  

13. szczególne wymagania architektoniczne – wy-
móg wysokiego poziomu estetycznego nakła-
dany na planowaną zabudowę i obowiązek 
podwyższenia poziomu estetycznego istniejącej 
zabudowy. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
1) zewnętrzne granice opracowania, zaznaczone 

na rysunkach planu nr nr 1a – 1e w skali 
1:5000,   

2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasa-
dach zagospodarowania,   

3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasa-
dach zagospodarowania, które będą ustalane 
na podstawie decyzji o ustaleniu inwestycji 
celu publicznego lub decyzji o pozwoleniu na 
budowę, wydanej po otrzymaniu przez inwe-
stora wypisu i wyrysu z planu, 

4) oznaczenia przeznaczenia terenów,  
5) obowiązujące linie zabudowy,  
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
7) granice obiektów Rakładów Górniczych „Sie-

roszowice”, dla których obowiązuje wyzna-
czenie filarów ochronnych na podstawie 
przepisów szczególnych, 

8) linie zabudowy, o których mowa w ppkt 5) 
i 6) odnoszące się do przypadków określo-
nych w pkt 2 ppkt 1) i 2) zmieniają swój 
przebieg stosownie do nowego przebiegu linii 
rozgraniczających. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu nie są obowiązującymi ustale-
niami planu i mają charakter informacyjny:  
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego 

oraz dróg w terenach o tym samym przezna-
czeniu – do ustalenia w trybie ustalania loka-
lizacji inwestycji celu publicznego lub na pod-
stawie opracowanej koncepcji zagospodaro-
wania terenu, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnych zasadach zagospodarowania – do 
ustalenia w trybie określonym w ppkt 1), 

3) symbole określające zabytki architektury 
i budownictwa,  

4) symbole określające stanowiska archeolo-
giczne,  

5) oznaczenia graficzne w dziale – zasady ob-
sługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

6) granice i oznaczenia poszczególnych kategorii 
terenów górniczych.   

R o z d z i a ł  II 

Us alenia  la caweRo obszaru obję eRo planem 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się:  
1. ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają:  

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg 
publicznych,  

b) kompozycja zieleni publicznej,  
2. ochrony wymagają obiekty umieszczone w wy-

kazie zabytków nieruchomych, w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz w wykazie stanowisk 
archeologicznych, oznaczone na rysunkach pla-
nu i wymienione w § 9 pkt 3), 

3. formę i usytuowanie nowych budynków miesz-
kalnych oraz obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych należy kształtowai w nawiązaniu do istnie-
jącej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałów wykończeniowych,  

4. należy zachowai zasadnicze elementy zagospo-
darowania przestrzennego, tj. rozplanowanie 
dróg, ulic, placów, linie zabudowy i kompozycję 
wnętrz urbanistycznych,  

5. zakaz wprowadzania elementów zagospodaro-
wania terenu agresywnych lub obcych krajobra-
zowo, w tym szczególnie obiektów o wysokości 
przekraczającej wysokośi budynków mieszkal-
nych zlokalizowanych na sąsiednich posesjach,  

6. dopuszcza się realizację dominant jedynie na 
obiektach kultu religijnego i administracji pu-
blicznej,  

7. dopuszcza się realizację akcentów formalnych 
jedynie na terenach zabudowy usługowej i tere-
nach obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów.  

§ 8 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala się:  
1. działalnośi zakładów produkcyjnych, w  ym 

za0wa u R/rniczeRo, i usługowych na terenach 
objętych planem, nie  może powodowai ponad-
normatywnego obciążenia środowiska natural-
nego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, w szczególności dotyczy 
to likwidacji skutków ewentualnego osiadania 
i podmakania terenu i wywołanego przez eks-
ploatacje górniczą. 

2. zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych oraz 
usługowych, towarzyszących zabudowie miesz-
kaniowej, zaliczonych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, do obiektów mogących znacząco 
oddziaływai na środowisko, dla których istnieje 
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 
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na środowisko oraz dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
może byi wymagany.  

3. Postępowanie w rezerwacie przyrody „nuczyna 
Jakubowska” według przepisów szczególnych 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) oraz 
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
Obowiązuje opracowanie planu gospodarstwa 
rezerwatowego. 

4. Postępowanie w otulinie Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego (zachodnia częśi obrębu Kłęba-
nowice według przepisów szczególnych ustawy 
z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 i przepisów 
wprowadzających z 18 września 2001 r. 
Nr 100, poz. 1085, Dz. U. Nr 110 z 2001 r.). 

5. Wprowadza się zakaz przekraczania ponadnor-
matywnych poszczególnych rodzajów oddziały-
wania na składniki środowiska.  

§ 9 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1. wyznacza się strefy obserwacji archeologicznej 

wokół siedlisk Łagoszowa Wielkiego, Przesiecz-
nej, norowa i w obrębie siedliska Jakubowa, za-
znaczone na rysunkach planu nr nr 3a, 5a i 5b 
w skali 1:2000, 

2. strefach o których mowa w pkt 1), oraz na ob-
szarze udokumentowanych stanowisk archeolo-
gicznej i w rejonie ich występowania, a także 
w odniesieniu do obiektów wymienionych w § 7 
pkt 2) i w odniesieniu do dóbr kultury współcze-
snej mają zastosowania przepisy szczególne  
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 2003, poz. 1568). 

3. Na terenie objętym planem znajdują się niżej 
wymienione; 
3.1) Rabytki nieruchome:  
3.1.1) w Jakubowie: kościół parafialny pw. 

św. Jakuba i kaplica nagrobna – dz. 92, 
plebania – dz. 32, dawna szkoła – 
dz. 93/3, pałac i park – dz. 212/6, 

3.1.2) w Kłębanowicach: park krajobrazowy, 
dz. 206/9,  

3.1.3) w Łagoszowie Wielkim: Kościół parafialny 
pw. św. Michała Arch., kaplica pw,. św. 
Jana Nepomucena i cmentarz przyko-
ścielny – dz. 298, plebania – dz. 297/1,  
kuźnia nr 59 – dz. 364/2. 

3.1.4) w Przesiecznej: Karczma nr 4 – dz.196/1, 
dwór nr 14 – dz. 232, 

3.2) Rabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków: 

3.2.1) w Jakubowie: dom mieszkalno-gospodar-
czy nr 5 – dz. 95/1, domy mieszkalne 
nr 6 dz. 131/1, nr 21 – dz. 37/6, nr 27 – 
dz. 36/1, nr 31 – dz. 33/2, 

3.2.2) w Kłębanowicach: pałac – dz. 205/4, 
dom mieszkalny nr 9 – dz. 161/1, stodoła 
przy nr 13 – dz. 104/1,dom. mieszkalny 
nr 23 – dz. 122, obora i stodoła przy 

nr 17 – dz.102/3, domy mieszkalne 
nr nr 2 – dz. 132/1, nr 28 – dz. 92/1, 
nr 34 – dz. 119/2, domy mieszkalno-go-
spodarcze nr nr 26 – dz. 93, nr 27 – 
dz. 114/2, nr 31 - dz. 86,  

3.2.3) w Łagoszowie Wielkim: zespół dworski 
(dwór, obora I, obora II, budynek gospo-
darczy) nr 14, dz. 521/6, 521/3, 521/7, 
cmentarz prawosławny, dz. 390, domy 
mieszkalne nr 1 – dz. 128/1, nr 13 – 
dz. 142, nr 15 – dz.168, nr 21 – 
dz. 244/3, nr  27 – dz. 251/4, nr 29 – 
dz. 254/3, nr 32 – dz. 297/2, nr 40 – 
dz. 315/3, nr 53 – dz. 358/2, nr 66 – 
dz. 41/1, nr 70 – dz. 51/1, domy miesz-
kalno-gospodarcze nr 4 – dz. 131, nr 6, – 
dz. 134/3, nr 18 – dz. 171/1, nr 19 – 
dz. 172/1, nr 47 – dz. 324/1, nr 56 – 
dz. 360, nr 63 – dz. 397/7, stodoła nr 55 
– dz. 360, 

3.2.4. w Przesiecznej: domy mieszkalne nr 11 – 
dz. 217, nr 12 – dz. 218/1. 

3.3) Stanowiska archeologiczne: 
3.3.1) w Jakubowie: 1/1ARP 69-19 – grodzisko 

(w obrębie rezerwatu), 3/40 ARP 69 – 
19, 2/2 ARP 69 – 19, 

3.3.2) w Kłębanowicach: 2/11 ARP 70 – 18 – 
osada, 1/10 ARP 70 – 18 – ślad osadnic-
twa, 5/3 ARP 70 – 18 – osada, 5/30 
ARP – 70 –18 – osada, 6/31 ARP 70 – 
18 – ślad osadnictwa, 7/32  ARP 70 – 
18 – osada, 8/33 ARP 70 – 18 – osada, 
9/34 ARP 70 – 18 – ślad osadnictwa, 
10/35 ARP 70 – 18 – ślad osadnictwa, 
11/36 ARP 70 – 18 – osada, 39 ARP 70 
– 18 – osada,  

3.3.3) w Przesiecznej: 1/35 ARP 69 – 18 – 
osada,  

3.3.4) w norowie: 36 ARP 69 – 18, 
3.3.5) w Radwanicach: 2/34 ARP 69 – 18 – 

ślad osadnictwa,  
3.3.6) w Sieroszowicach 2/37 ARP 70 – 18, 

3/38 ARP – ślad osadnictwa. 

§ 10 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:  
1. realizację ogrodzeń ażurowych, przy zastosowa-

niu takich materiałów jak; cegła, drewno, ka-
mień, metaloplastyka, przy czym:  
a) dopuszcza się także ogrodzenia w formie ży-

wopłotów,  
b) zakazuje się stosowania prefabrykowanych 

elementów betonowych od strony ulic, do-
puszcza się takie ogrodzenia bocznych i tyl-
nych granic posesji, 

2. na terenach dróg publicznych w obrębie linii 
rozgraniczających zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą 
ruchu,  

3. dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych 
wzdłuż dróg powiatowych i gminnych, przy 
spełnieniu wymogów wymienionych w lit. a i b: 
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a) obowiązujące linie zabudowy poza terenem 
zabudowy wsi w odległości 10 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni,   

b) wysokośi tablic nie może przekraczai 7 m,  
4. zabrania się umieszczania od strony terenów 

publicznych na elewacjach budynków tablic re-
klamowych niezwiązanych bezpośrednio z prze-
znaczeniem obiektu lub jego części,  

5. dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i informacyjnych instytucji oraz szyldów sklepów 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną.  

§ 11 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala 
się:  
1. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczonych na rysunkach planu symbo-
lem MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi 30%,  
b) co najmniej 50% powierzchni działki należy 

urządzii jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
nie może przekraczai trzech, w tym użytko-
we poddasze,  

d) wysokośi budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczai 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczai 13 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°–45°, kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącz-
nie dla zabudowy nowo wznoszonej), 

f) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą sytuowane w linii zabudowy wzdłuż 
mogą byi wyłącznie parterowe i winny miei 
formy dachów odpowiadające formie dachu 
budynku mieszkalnego,  

g) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia  te-
renu powierzchnia użytkowa tych usług nie 
może przekroczyi 30% powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych,  

h) należy zapewnii stanowiska postojowe na 
każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

2. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN/RM oraz dla zabudowy zagrodowej RM:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi:  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 30%,  
– dla zabudowy zagrodowej – 60%,  

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna po-
winna zajmowai co najmniej:  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 50% powierzchni działki,  

– dla zabudowy zagrodowej – 20% po-
wierzchni działki,  

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
nie może przekraczai trzech, w tym użytko-
we poddasze,  

d) wysokośi budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczai 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczai 13 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20o–45°, kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącz-
nie dla zabudowy nowo wznoszonej),  

f) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące, 
sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy 
mogą byi wyłącznie parterowe i winny miei 
formy dachów odpowiadające formie dachu 
budynku mieszkalnego,   

g) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia te-
renu powierzchnia terenu zajęta pod funkcję 
uzupełniającą nie może przekroczyi 30% 
powierzchni działki,  

h) dopuszcza się adaptacje istniejących budyn-
ków gospodarczych na obiekty mieszkaniowe 
lub usługowe,  

i) należy zapewnii stanowiska postojowe na 
każdej działce, zgodnie ze wskaźnikami: 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

3. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej lub rolniczej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U lub RM/U:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi 60%,  
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzii jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
nie może przekraczai trzech, w tym użytko-
we poddasze,  

d) wysokośi budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu  
nie może przekraczai 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczai 13 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°–45° kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącz-
nie dla zabudowy nowo wznoszonej),  

f) budynki gospodarcze, wolno stojące lokale 
użytkowe i garaże mogą byi wyłącznie parte-
rowe, sytuowane w linii zabudowy wzdłuż 
ulicy i winny miei formy dachów odpowiada-
jące formie dachu budynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnii stanowiska postojowe na 
każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

4. dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych 
na rysunku planu symbolem U:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi 70%, 
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o ile ustalenia szczegółowe dla terenów za-
warte rozdziale III nie będą stanowii inaczej,  

b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 
urządzii jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) wysokośi budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie mo-
że przekraczai 12 m, o ile ustalenia szczegó-
łowe dla terenów zawarte rozdziale III nie bę-
dą stanowii inaczej,  

d) w przypadku lokalizacji obiektów handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może prze kro-
czyi 2000 m2,  

e) należy zapewnii zaplecze parkingowe na te-
renie własnym  zgodnie ze wskaźnikiem – 
1 stanowisko na 40 m2 p. u.,  

5. dla terenów obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem obiektów usłu-
gowych oznaczonych w rysunku planu symbo-
lem P:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi 80%,  
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzii jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) wysokośi budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie mo-
że przekraczai 18 m,  

6. dla terenów sportu i rekreacji z dopuszczeniem 
usług turystycznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem US:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyi 20%,  
b) co najmniej 80% powierzchni działki należy 

urządzii jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) liczba kondygnacji nie może przekraczai 
trzech, w tym użytkowe poddasze,  

d) wysokośi budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczai 9 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczai 15 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°–45°, kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym (wyłącz-
nie dla zabudowy nowo wznoszonej),  

f) obowiązuje zapewnienie zaplecza parkingo-
wego na terenie własnym zgodnie ze wskaź-
nikiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u.  

§ 12 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się:  
1. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN:  
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż 1000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt. 1, o 15%,  
c) szerokośi frontu działek co najmniej 24 m 

z wyjątkiem działek przyległych do placu sta-
nowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pie-
szo-jezdnego,  

d) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

2. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem zabudowy  zagrodowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN/RM:  
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż:  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej 1000–1500 m2,  
– dla zabudowy zagrodowej – od 1500 m2,  

b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni o 5%, szerokośi frontu działek co 
najmniej 24 m, z wyjątkiem działek przyle-
głych do placu stanowiącego zakończenie 
ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,  

d) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

e) możliwośi dokonywania wtórnego podziału 
działek przy zachowaniu minimalnej po-
wierzchni działek i szerokości frontu określo-
nych w lit. a, c,  

3. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U:  
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż 1000 m2,  
b) szerokośi frontu działek co najmniej 24 m 

z wyjątkiem działek przyległych do placu sta-
nowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pie-
szo-jezdnego,  

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

4. dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych 
na rysunku planu symbolem U:  
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż 2500 m2, o ile ustale-
nia szczegółowe dla terenów zawarte rozdzia-
le III nie będą stanowii inaczej,  

b) szerokośi frontu nowo wydzielanych działek 
nie może byi mniejsza niż 24 m,  

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

5. dla terenów obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem obiektów obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowla-
nych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
P/U:  
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż 3000 m2,  
b) szerokośi frontu nowo wydzielanych działek 

nie może byi mniejsza niż 40 m,  
c) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

6. dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem US:   
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byi mniejsza niż 5000 m2,  
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b) szerokośi frontu nowo wydzielanych działek 
nie może byi mniejsza niż 50 m,  

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierai się w przedziale od 80° do 90°,  

7. dla terenów usług z dopuszczeniem usług sportu 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U/US 
nie ustala się powierzchni wydzielanych działek,  

8. dla terenów oznaczonych w rysunku planu sym-
bolami MN, RM, MN/RM/U, MN/U, U, P, P/U, 
U/US dopuszcza się możliwośi wydzielenia do-
jazdowych dróg wewnętrznych przy minimalnej 
szerokości w liniach rozgraniczających od 8 do 
10 m.  

§ 13 

W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy ustala się:  
1. na terenach rolnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R, obowiązuje zakaz lokalizacji 
zabudowy, na terenach tych dopuszcza się loka-
lizację stawów służących hodowli ryb, 

2. na terenach lasów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem DL, obowiązuje zakaz lokalizacji 
zabudowy, z wyjątkiem zabudowy związanej 
z produkcją leśną,  

3. na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem DI, obowiązuje zakaz 
lokalizacji zabudowy,  

4. na terenach przyległych do czynnych oraz pro-
jektowanego cmentarza wyznacza się strefę 
ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granic 
cmentarza, w obrębie której obowiązuje zakaz 
lokalizacji budynków mieszkalnych,  

5. obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ści zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych,  

6. wprowadza się zakaz wznoszenia wszelkiej no-
wej zabudowy w odległości po 100 m od ze-
wnętrznych krawędzi – istniejącej i projektowa-
nej – jezdni drogi krajowej nr 3, oznaczonej na 
rysunkach planu symbolem S 3, 

7. wprowadza się zakaz wznoszenia wszelkiej no-
wej zabudowy w odległości po 25 m od ze-
wnętrznych krawędzi  jezdni drogi krajowej 
nr 12, oznaczonej na rysunkach planu symbolem 
G 1/2, 

8. określa się obiekty, dla których wyznacza 
się filary ochronne w złożu rud miedzi. Są to 
place szybowe i obiekty kopalniane  SG w obrę-
bie Jakubów oraz SW 3 w obrębie Sieroszowi-
ce. 

§ 14 

Nie  ustala  się  granic  i sposobów  zagospodaro-
wania terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych.  

§ 15 

1. reren objęty planem podlega ochronie na pod-
stawie przepisów wynikających z ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze.  

2. Na terenie opracowania zarejestrowano wpływ 
działalności górniczej kategorii I i II przy granicy 
z gm. Jerzmanowa, pomiędzy przysiółkiem Do-
bromil w obrębie Łagoszów Wielki a szybami 
głównymi RG „Sieroszowice” w obrębie Jaku-
bów wraz z obniżeniem powierzchni terenu do 
1,0 m oraz kategorii I w obrębie Sieroszowice 
na południe od szybu SW 3 wraz z obniżeniem 
powierzchni terenu do 0,75 m. W związku 
z rozszerzeniem eksploatacji górniczej w kierun-
ku zachodnim przewiduje się powiększenie tere-
nów zaliczonych do poszczególnych kategorii 
oraz występowania obniżeń terenu i zjawisk pa-
rasejsmicznych.  

3. Dla przeciwdziałania skutkom wynikających 
z deformacji powierzchni ustala się:  
1) obowiązek stosowania w nowo realizowa-

nych obiektach budowlanych oraz obiektach, 
urządzeniach  i sieciach infrastruktury tech-
nicznej odpowiednich zabezpieczeń wytrzy-
małych na deformacje wynikające z odpo-
wiedniej kategorii terenu górniczego oraz 
zjawisk parasejsmicznych i deformacji terenu, 
będących skutkami eksploatacji podziemnej 
złóż rud miedzi, 

2) wprowadzanie w istniejących obiektach bu-
dowlanych odpowiednie dla parametrów zja-
wisk, wymienionych w pkt 1) zabezpieczenia 
konstrukcyjne,  

3) profilaktyczne stosowanie parametrów tech-
nicznych dla koryt cieków, rurociągów dre-
narskich i innych urządzeń melioracji podsta-
wowej do prognozowanych odkształceń tere-
nów,  

4) obowiązek każdorazowego uzyskiwania od 
przedsiębiorcy górniczego parametrów ko-
niecznych do stosowania zabezpieczeń przed 
szkodami górniczymi – stosownie do aktual-
nych prognoz ich występowania – przed 
przystąpieniem do projektowania obiektów 
budowlanych lub ich remontów,  

5) urobek z Rakładów Górniczych, który nie zo-
stał wprowadzony do obrotu rynkowego 
i zbytu, traktuje się jako odpad,  

6) dopuszcza się zagospodarowanie mas ziem-
nych i skalnych powstających podczas głę-
bienia i budowy szybu oraz prowadzenia dzia-
łalności górniczej poprzez: 
a) wypełnienie terenów niekorzystnie prze-

kształconych jak zapadliska, nieeksplo-
atowane odkrywkowe wyrobiska lub wy-
eksploatowane ich części, 

b) utwardzania powierzchni terenów, do któ-
rych Rakłady Górnicze „Polkowice – Sie-
roszowice” mają tytuł prawny, 

c) odzysk polegający na rekultywacji masami 
ziemnymi lub skalnymi hałdy przy szybie 
SG, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

d) wykorzystanie w podziemnych pracach 
górniczych – pod warunkiem prowadzenia 
tej działalności w taki sposób, aby nie 
spowodowało to pogorszenia jakości wód 
podziemnych, 
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e) wypełnianie pustek poeksploatacyjnych 
skałą płonną wydobywaną podczas eks-
ploatacji obszarów górniczych „Sieroszo-
wice I” i „Głogów Głęboki Przemysłowy” 
oraz materiałami odpadowymi powstałymi 
w wyniku eksploatacji i przerobienia urob-
ku wydobytego na powierzchnię ziemi pod 
warunkami, że przedsiębiorca uzyska kon-
cesję na składowanie odpadów w wyrobi-
sku górniczym, że lokowany w wyrobi-
skach urobek nie będzie stwarzał zagroże-
nia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla śro-
dowiska, urobek nie będzie oddawał od-
cieków do otoczenia przekraczających pa-
rametry określone w przepisach odręb-
nych oraz zagrażających środowisku, 

7) zagospodarowanie odpadów, o których mowa w 
pkt 5) i 6) – jeżeli ogranicza szkodliwe wpływy 
robót górniczych prowadzonych przez przedsię-
biorcę górniczego – uznaje się za zgodne 
z niniejszym planem miejscowym i na mocy 
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późn. zm.), wyłącza się spod regulacji tej usta-
wy. 

§ 16 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:  
1. Ustalenia ogólne: 

1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na 
rysunku planu są równocześnie liniami roz-
graniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. 
Projektowane sieci, jak również istniejące, 
w miarę ich modernizacji, należy prowadzii 
w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie odcinków sieci na terenach są-
siednich, po uzyskaniu zgody właścicieli sieci 
i terenów; 

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowai kompleksową realizację uzbroje-
nia technicznego;  

3) budowa, przebudowa i rozwiązywanie kolizji 
przestrzennych związanych z naziemnym 
i podziemnym uzbrojeniem inżynieryjnym mo-
że odbywai się wyłącznie za zgoda właści-
cieli sieci i urządzeń, a także właścicieli i 
użytkowników terenów, których to będzie 
dotyczyi; 

4) dopuszcza się utrzymanie sieci infrastruktury 
technicznej służącej obsłudze obiektów Ra-
kładów Górniczych „Sieroszowice”.  Realiza-
cja nowych sieci dla Rakładów Górniczych 
jest możliwa także na terenach nieprzewi-
dzianych pod zainwestowanie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo-

dociągowej, na warunkach określonych przez 
przepisy szczególne,  

2) dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
budowę indywidualnych ujęi wody, na zasa-
dach określonych w przepisach szczególnych 
– dla terenów istniejącej i nowo projektowa-

nej zabudowy mieszkaniowej i dla terenów 
z dopuszczeniem innych form użytkowania, 

3) obowiązek przyłączenia zabudowy, o których 
mowa w pkt. 2), do sieci wodociągowej, po 
jej realizacji,  

4) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 
tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej przez administratora sieci zgodnie 
z warunkami technicznymi,  

5) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pier-
ścieniowym, zapewniającym ciągłośi dosta-
wy wody do odbiorców.  

3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitar-
nych ustala się:  
1) odprowadzenie ścieków, systemem grawita-

cyjno-tłocznym, do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Radwanicach (zlokalizowanej poza 
obszarem objętym planem), na warunkach 
określonych przez użytkownika oczyszczalni; 

2) wyposażenie w siei kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, bu-
dowę kanalizacji sanitarnej realizowanej przez 
administratora sieci zgodnie przepisami 
szczególnymi;  

3) dopuszcza się na okres tymczasowy budowę 
szczelnych szamb i przydomowych oczysz-
czalni ekologicznych na zasadach określo-
nych w przepisach szczególnych; 

4) na posesjach nieposiadających przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków; 

5) ustala się obowiązek włączenia obiektów 
z tymczasowymi szambami do wykonanej 
sieci kanalizacji sanitarnej, po jej zrealizowa-
niu przez użytkownika sieci.  

4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych 
ustala się:  
1) wyposażenie w siei kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania;  
2) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-

pochodnych lub chemicznych, jeśli takie wy-
stąpią, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej, na terenie własnym inwe-
stora;  

3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojśi do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w pkt 2;  

4) dopuszcza się, do czasu realizacji sieci kanali-
zacji deszczowej na terenach wyznaczonych 
pod zabudowę, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, zagospodarowanie wód deszczo-
wych w obrębie posesji;  

5) odprowadzenie wód deszczowych, poprzez 
system istniejących rowów melioracyjnych 
do cieków Kłobka, Młynówka, Szprotawica 
oraz Kłębanówka i dalej do rz. Szprotawy, 
znajdującej się na wschód od obszaru objęte-
go planem, na warunkach określonych przez 
administratora cieków.  

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:  
1) dostawę energii elektroenergetycznej, do te-

renów objętych planem;  
2) dopuszcza się modernizację, rozbudowę i bu-

dowę nowych linii elektroenergetycznych na-
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powietrznych,  kablowych  lub napowietrzno-
-kablowych oraz budowę stacji transformato-
rowych. Projektowane oraz modernizowane 
sieci elektroenergetyczne prowadzii wzdłuż 
układów komunikacyjnych. Dopuszcza się 
odstępstwo od tej zasady po uzgodnieniu 
z właścicielem terenu i zarządcą sieci; 

3) w korytarzach od istniejących i projektowa-
nych linii napowietrznych wysokiego napięcia 
110 kV obowiązuje zakaz zabudowy i zale-
sienia w odległości zależnej od funkcji obiektu 
i zastosowanych zabezpieczeń. Odległośi za-
budowy ustalai należy indywidualnie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
Minimalna odległośi obiektów budowlanych 
i zalesień nie może byi mniejsza niż 15,0 m 
od skrajnego przewodu. Dla linii średniego 
napięcia 20 kV obowiązuje minimalna odle-
głośi linii zabudowy 10 m od skrajnego 
przewodu; 

4) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącymi li-
niami elektroenergetycznymi, ich przebudowa 
będzie możliwa po uzyskaniu z EnergiaPro 
Koncernu Energetycznego S. A. Oddział 
w Legnicy warunków na przebudowę tych li-
nii  i zawarcia stosownej umowy lub porozu-
mienia o przebudowę sieci elektroenerge-
tycznej. Koszt przebudowy istniejących linii 
będzie ponosiła gmina lub właściciel terenu; 

5) projektowanie oraz modernizowanie sieci 
elektroenergetycznych prowadzii wzdłuż 
układów komunikacyjnych jako terenów pu-
blicznych. Dopuszcza się odstępstwo od tej 
zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu 
i zarządcą sieci; 

6) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transformato-
rowych lub projektowanych sieci i stacji na 
warunkach określonych przez właściciela sie-
ci. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala się:  
1) uzbrojenie w siei telekomunikacyjną z sieci 

istniejącej, kablami podziemnymi;  
2) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych te-

lefonii komórkowej w pierwszej kolejności na 
terenach przemysłu, składów oraz obiektów 
obsługi komunikacji samochodowej i usługo-
wych, następnie w innych miejscach, o ile 
pozwoli na to wykonany uprzednio raport od-
działywania na środowisko. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  
1) dostawę gazu z projektowanej na podstawie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego sieci gazowej za pośrednictwem 
projektowanych stacji redukcyjno-pomiaro-
wych, na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci; 

2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej, na te-
renach  objętych  planem,  realizowanej przez 
administratora sieci zgodnie warunkami 
technicznymi;  

3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych;  

4) w wypadku projektowania tras gazociągów 
podwyższonego ciśnienia wprowadza się 
zakaz zabudowy w odległości po 15 m po 
obu stronach gazociągu;  

5) dopuszcza się możliwośi zmniejszenia stref, 
o których mowa w pkt 4, do szerokości 
wynikających z przepisów szczególnych, po 
zastosowaniu przewidzianych przepisami 
rozwiązań technicznych;  

6) dla stref, o których mowa w pkt 4), ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) obowiązek zapewnienia swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej 
oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,  

c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, zago-
spodarowanie zielenią niską,  

d) zakaz prowadzenia działalności mogącej 
zagrozii trwałości gazociągów podczas 
eksploatacji.  

  8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się realizację lokalnych źródeł ciepła na 
paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie 
energii elektrycznej oraz niekonwencjonalnych 
źródeł ciepła do celów grzewczych. Dopuszcza 
się stosowanie paliw tradycyjnych. 

  9. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się:  
1) obowiązek udostępnienia 3,0 m terenu po 

obu stronach rowów melioracyjnych zgod-
nie z rysunkiem planu, w celu umożliwienia 
prawidłowej ich eksploatacji i utrzymania;  

2) dopuszcza się zarurowanie odcinków ro-
wów melioracyjnych kolidujących z plano-
wanym zagospodarowaniem terenu, na wa-
runkach określonych przez właściciela ro-
wów;  

3) obowiązek uzgodnienia z administratorem 
sieci urządzeń melioracyjnych prac związa-
nych z tymi urządzeniami.  

10. W zakresie usuwania odpadków stałych ustala 
się obowiązek zawierania przez mieszkańców 
i podmioty gospodarcze umów z wyspecjalizo-
wanymi firmami celem wywozu odpadków na 
zorganizowane składowiska. Na terenie obję-
tym planem lokalizacji składowisk nie wyzna-
cza się. 

§ 17 

1. Parametry techniczne oraz procedura poprzedza-
jąca budowę dróg krajowych: S 3 kategorii 
S 2/2 i nr 3 kategorii G 1/2 oraz nr 12 kategorii 
G 2/1 oraz ich realizacja nie są, zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg krajowych 
(Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 721 ze zm.), ustale-
niami niniejszego planu. Realizacja tych dróg bę-
dzie odbywała się zgodnie z regulacjami praw-
nymi przywołanej powyżej ustawy. 

2. Ustalenia dotyczące pozostałych dróg publicz-
nych także nie są ustaleniami niniejszego planu, 
zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie 
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dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1601).  

§ 18 

1. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów ustala się do czasu realizacji ustaleń pla-
nu pozostawienie w dotychczasowym sposobie 
użytkowania. Powyższe dotyczy także rezerwy 
terenu pod rozbudowę drogi krajowej 
nr 3 (S 2/2), drogi krajowej nr 12 (G1/2) oraz 
rezerwy terenu pod fragment obwodnicy wsi 
Radwanice w ciągu drogi krajowej nr 12, ozna-
czonej na rysunkach planu symbolem G 1/2a 
także rezerw terenu pod ewentualne doprowa-
dzenie innych dróg publicznych do normatyw-
nych parametrów.  

2. Do czasu realizacji projektowanej ekspresowej  
S 3, o której mowa w § 17 i §18 pkt 1, dla ist-
niejącej drogi krajowej nr 3 obowiązuje klasa 
drogi głównej ruchu przyspieszonego, do której 
dostępnośi określają przepisy szczególne 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadai drogi publiczne i ich usytu-
owanie. 

3. Projektowane obiekty budowlane w obszarze 
istniejącej drogi krajowej nr 3 z uwagi na strefę 
hałasu należy dostosowai do wymogów przepi-
sów szczególnych, dotyczących warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadai bu-
dynku i ich usytuowanie. 

R o z d z i a ł  III 

Us alenia szczeR/wowe  la  eren/w w liniach 
rozRraniczających 

R z ę ś i  IIIA 

Us alenia  la  eren/w leśnych oraz rolnych z za0a-
zem zabu owy,  la 0 /rych rysun0i planu sporzą-
 zono na mapach w s0ali 1:5000, prze s awionych 
na zawączni0ach  Rraficznych  nr  nr 1a, 1b, 1c, 1 , 

i 1e (plansze I, II, III, Iw, w) 

§ 19 

Dla terenów: 3 (S 2/2), 3 (G 1/2) i 12 (G 1/2) usta-
la się:  
1. Drogi krajowe: nr 3 i nr 12 główne jednojez-

dniowe z dostępnością z terenów sąsiednich. 
2. Droga krajowa ekspresowa 3 (S 2/2), o dwóch 

jezdniach i dwóch pasach ruchu na każdej jezdni 
oraz systemem dróg obsługujących tereny są-
siednie. Rakaz wjazdu na drogę 3 (S 2/2) z są-
siednich terenów i dróg. Skrzyżowania z droga-
mi krajowymi nr 3  nr 12 i drogami powiatowy-
mi dwupoziomowe wg ustaleń rysunku planu. 

3. Ustala się zakaz wszelkiej nowej zabudowy 
w pasach po 100 m od zewnętrznych krawędzi 
obu jezdni drogi nr 3 (S 2/2), gdzie będzie prze-
kroczony dopuszczalny poziom hałasu wywoła-
nego przez pojazdy mechaniczne.  

4. Na terenach obecnie zabudowach lub przezna-
czonych do zabudowy, położonych w pasie 
o szerokości po 200 m d osi drogi 3 (S 2/2), 

wprowadza się zakaz budowy nowych siedlisk 
i budynków mieszkalnych. W odniesieniu do ist-
niejącej lub nowo projektowanej zabudowy usy-
tuowanej w odległości mniejszej niż 200 m 
obowiązuje stosowanie zabezpieczeń ziemnych, 
pasów zieleni ochronnej lub ekranów dźwię-
koszczelnych. 

5. Realizacja dróg wymienionych w pkt 1–4 będzie 
się odbywai na zasadach określonych w § 17. 

§ 20 

Dla odcinków dróg powiatowych nr nr: 1016D 
w obrębach Jakubów i Przesieczna, 1143D 
w obrębie Łagoszów Wielki, 1148D w Przesiecznej 
i 1130D w obrębach Kłębanowice i Sieroszowice 
ustala się:  
1. Drogi zbiorcze D 1/2 o szerokości pasa drogo-

wego poza obszarami zabudowanymi minimum 
20 m i jezdni szerokości 7 m.  

2. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia inży-
nieryjnego wewnątrz pasa drogowego. W nie-
zbędnych przypadkach obowiązuje zmiana sze-
rokości pasa na podstawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu  publicznego. 

§ 21 

Dla dróg  gminnych nr nr 100516D w obrębie Ła-
goszów Wielki, 100986D w obrębach Jakubów 
i Drożów, 100987 w obrębie Jakubów, 100995D, 
100996D, 100997D i 100998D w obrębie Łago-
szów Wielki ustala się: 
1. Drogi lokalne (KL 1/2) i dojazdowe (KD 1/2) 

o szerokościach pasów drogowych maksimum 
15 m i szerokościach jezdni do 6 m. 

2. Przebiegi ewentualnych projektowanych sieci 
uzbrojenia inżynieryjnego wewnątrz pasa dro-
gowego. 

§ 22 

Dla dróg oznaczonych symbolem KD (D1/2) i KX 
ustala się: 
1. KD (D1/2) Gminne drogi dojazdowe o szerokości 

w liniach rozgraniczenia 15 m i jednej utwardzo-
nej jezdni o szerokości 5 m. 

2. KX ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni ażurowej 
szerokości 4 lub 5 m. 

3. Pozostałe ustalenia jak w § 20. pkt 2.  

§ 23 

Dla dróg oznaczonych symbolem DR ustala się: 
1. Drogi rolnicze o nawierzchni gruntowej utwar-

dzonej, umożliwiającej przejazd w ciągu całego 
roku. Szerokości w granicach ewidencyjnych.  

2. Pozostałe ustalenia jak w § 20. pkt 2.  

§ 24 

Dla terenów oznaczonych symbolem DL ustala się: 
1. rereny istniejących i projektowanych lasów 

ochronnych. Dopuszcza się zabudowę związaną 
ściśle z funkcją leśną terenu. 

2. Ralesienia należy prowadzii stosownie do wa-
runków siedliskowych. Gospodarkę leśną należy 
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prowadzii na podstawie planu urządzenia lasu 
lub uproszczonego planu urządzenia lasu.  

3. Do terenów leśnych i prowadzonej na nich go-
spodarki mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
Nr 101, poz. 444 wraz z późn. zm.) oraz wyda-
ne na ich podstawach przepisy wykonawcze. 

§ 25 

Dla terenu w obrębie Jakubów oznaczonego sym-
bolem DN ustala się: 
1. Rezerwat przyrody „nuczyna Jakubowska”.  
2. Obowiązuje opracowanie planu gospodarstwa 

rezerwatowego. 
3. Do postępowania na terenie rezerwatu ma za-

stosowanie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880) oraz wydane na jej podstawie przepi-
sy wykonawcze. 

4. W obrębie rezerwatu znajduje się grodzisko, 
oznaczone w rejestrze obiektów archeologicz-
nych symbolem 1/1ADP 69-19.  

5. Do postępowania w obrębie grodziska ma zasto-
sowanie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o za-
bytkach i o opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz wydane na 
jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 26 

Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala się: 
1. Grunty  orne i użytki zielone (łąki i pastwiska). 
2. Nie zezwala się na zabudowę terenów R. 
3. Dopuszcza się urządzanie stawów wyłącznie 

służących retencji wodnej i hodowli ryb. 

§ 27 

Dla  terenów  oznaczonych  symbolem  WS  ustala 
się: 
1. Wody powierzchniowe: cieki melioracji podsta-

wowych i szczegółowych, pozostałe wody pły-
nące, jeziora, zbiorniki retencji wodnej. 

2. Rasady postępowania w stosunku do wód po-
wierzchniowych – według ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 115, poz. 1229 ze zm.). 

3. Ustanawia się zakaz wygradzania pasa terenu 
szerokości po 3 m po obu stronach od brzegów 
cieków melioracji podstawowej – oznaczonych 
nazwami geograficznymi na rysunku planu. 

4. Wprowadza się zakaz odprowadzania ścieków 
i innych nieczystości, w szczególności ropopo-
chodnych do wód otwartych. 

§ 28 

Dla terenów oznaczonych symbolem WSr ustala 
się: 
1. Stawy hodowlane w obrębie terenów rolnych. 
2. Lokalizacje nowych stawów hodowlanych moż-

liwe są na podstawie § 26 pkt. 3. 
3. Obowiązują przepisy § 27 pkt 2 i 4. 

§ 29 

Dla terenu w obrębie Jakubów, oznaczonego sym-
bolem O, ustala się: 
1. Składowisko skały płonnej wydobywanej przy 

drążeniu szybów kopalnianych. 
2. Ustala się powiększenie obszaru składowiska do 

granic oznaczonych na rysunku planu (o działki 
nr 125/9 i 149/1) oraz przeznaczenie działki 
nr 125/10 pod budowę nowego składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

3. Obowiązuje sporządzenie raportu z oddziaływa-
nia składowiska na środowisko. 

4. Po zakończeniu eksploatacji składowiska prze-
prowadzii rekultywację leśną terenu. 

§ 30 

Dla terenu w obrębie Sieroszowice, oznaczonego 
symbolem PE (DL), ustala się: 
Dół poeksploatacyjny po wydobyciu surowców 
pospolitych. Obowiązuje eksploatacja leśna wyrobi-
ska. 

§ 31 

Dla terenów oznaczonych symbolem W obrębie 
Łagoszów Wielki ustala się: 
1. W(H8), W(H9), W(D3), W(o powie rzni0i): stud-

nie ujęcia wody przemysłowej „Potoczek” 
(w gm. Jerzmanowa) oraz urządzenia technolo-
giczne związane z ujęciami. 

2. rereny ujęi wody ogrodzii w sposób trwały 
i zaopatrzyi w napisy ostrzegawcze.  

§ 32 

Dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego w obrębie Jaku-
bów, określonej jako EE 110 0w, ustala się: 
1. Projektowana linia napowietrzna wysokiego 

napięcia 110 kV z szybów głównych (SG) do 
szybu wschodniego (SW 1) w obrębie Kaźmie-
rzów gm. Polkowice. 

2. Obowiązuje strefa wolna od zabudowy i zalesień 
o szerokości po 14,5 m od skrajnych przewo-
dów linii.  

§ 33 

Dla sieci uzbrojenia podziemnego w obrębie Jaku-
bów, określonej jako H, ustala się: 
1. Podziemna przemysłowa ciśnieniowa instalacja 

hydrotransportu koncentratu miedzi z Rakładu 
Wzbogacania Rudy do Huty miedzi „Głogów”. 

2. Rurociąg (alternatywnie dwa) i kable sterujące 
na głębokości około 1,5 m. 

3. rrasa rurociągu, o ile to będzie możliwe w pa-
sach drogowych, na działce leśnej nr 256/99 
konieczna wycinka drzew w pasie szerokości 
4 m. 

4. Na placu szybowym SG lokalizacja kontenerowej 
stacji kontrolno-pomiarowej. 

5. Obowiązuje prowadzenie stałego monitoringu 
pracy instalacji hydrotransportu oraz odpowied-
niego zabezpieczenia samej instalacji przed 
uszkodzeniami, które mogą wyniknąi jako skutki 
eksploatacji górniczej. 

6. Obowiązuje sporządzenie raportu z oddziaływa-
nia na środowisko. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 187 –  13480  – Poz. 2097 

R z ę ś i  IIIn 

Us alenia  la  eren/w zainwes owanych lub proje0-
 owanych  o zabu owy,  la 0 /rych rysun0i planu 
sporzą zono na mapach ewi encyjnych w s0ali 
1:5000,     prze s awionych     na     zawączni0ach 
Rraficznych  nr nr 1a, 1b, 1c, 1 , i 1e (plansze I, II, 

III, Iw, w) 

§ 34 

Dla terenów istniejącej zabudowy jednorodzinnej 
w obrębie Drożów, oznaczonej symbolem MN, 
ustala się: 
1. Istniejące budynki mieszkalne i gospodarcze – 

dawna osada leśna. Obowiązują ustalenia § 11 
pkt. 1. 

2. Dostawa wody z własnych ujęi, odprowadzenie 
ścieków do szczelnych zbiorników na działkach. 
Energia elektryczna z istniejącej sieci nn.  

3. Dojazd drogą dojazdową KD (D 1/2) wydzieloną 
z terenu leśnego – drogi leśnej (częśi działki 
nr 153/4/86 oraz działka nr 153/3/86. 

§ 35 

Dla terenu US/KS/DR w obrębie Jakubów ustala 
się: 
1. rereny usług sportu, urządzeń obsługi komuni-

kacyjnej i zieleni rekreacyjnej – z dopuszczeniem 
towarzyszącej zabudowy. Program zagospoda-
rowania powinien obejmowai boiska, urządzenia 
lekkoatletyczne, ścieżki zdrowia, pole namioto-
we i biwakowe, teren do zawodów hippicznych 
oraz parking dla samochodów osobowych i au-
tobusów.  

2. Obsługa komunikacyjna z drogi KD 1/2 (droga 
powiatowa nr 1016D KD 1/2) oraz z drogi gmin-
nej nr 100986D (KL 1/2), uzbrojenie inżynieryjne 
wg indywidualnych projektów, sporządzonych 
po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

3. Obowiązuje opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w skali co naj-
mniej 1:1000 i dołączenie go do wniosku o uzy-
skaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

§ 36 

Dla terenu MN w obrębie Jakubów ustala się: 
1. reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

na działkach nr nr 63/1 i 62.   
2. Obsługa komunikacyjna z drogi KD (D 1/1). 
3. Uzbrojenie inżynieryjne wg indywidualnych pro-

jektów, sporządzonych po opracowaniu koncep-
cji, o której mowa w pkt 4.  

4. Obowiązuje opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w skali co naj-
mniej 1:1000. 

§ 37 

Dla terenu w obrębie Jakubów oznaczonego sym-
bolem P ustala się: 
1. rereny rozwojowe dla placu szybowego SG 

z przeznaczeniem na funkcje związane z wydo-
byciem rudy miedzi. 

2. Obowiązuje sporządzenie projektu zagospoda-
rowania terenu. 

3. Obowiązuje sporządzenie raporty z oddziaływa-
nia na środowisko. 

4. Rzęści terenu, które ewentualnie nie zostaną 
zainwestowane, należy zalesii. 

§ 38 

Dla terenu w obrębie norów i częściowo Drożów 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/UC 
ustala się: 
1. reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług komercyjnych na dział-
kach mieszkaniowych lub osobnych. Przy czym 
obowiązuje zakaz lokalizacji działek zabudowy 
jednorodzinnej w strefie 200 m od osi projekto-
wanej drogi ekspresowej S 3. 

2. Dojazd z projektowanej drogi dojazdowej KD D 
(1/2). 

3. Obowiązuje wyznaczenie i realizacja pasa zieleni 
gęstej izolacyjnej od strony pasa drogowego 
drogi głównej G 1/2 relacji Świnoujście–
Lubawka. 

4. Obowiązują przepisy § § 17, 18 i 19. 

§ 39 

Dla terenów w obrębie Łagoszów Wielki oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami DC i DC (rez.) 
ustala się: 
1. Rmentarz komunalny na działkach nr nr 350 

i 351 oraz teren rezerwowy przeznaczony do je-
go rozbudowę, obejmujący działkę nr 349/1. 

2. Dojazd do cmentarza drogą nr 100995D 
(KD 1/2) od strony Łagoszowa Wielkiego. 

3. Rasięg przestrzenny terenów przeznaczonych na 
grzebanie zmarłych na terenie rezerwowym 
określii w oparciu o badania hydrogeologiczne, 
z zachowaniem przepisów rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmen-
tarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). 

4. Ragospodarowanie terenu, o którym mowa 
w pkt 3, powinno miei charakter założenia par-
kowego i odpowiadai przepisom rozporządzenia 
Ministrów Gospodarki rerenowej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Rdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
20 października 1972 r. w sprawie urządzania 
cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz 
chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299) 
oraz tworzyi harmonijną całośi z istniejącym 
cmentarzem parafialnych znajdującym się na są-
siedniej działce nr 351. 

§ 40 

Dla działki nr 337/9 w obrębie Łagoszów Wielki 
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN ustala 
się: 
1. Istniejący budynek jednorodzinny i gospodarczy 

do zachowania. Dopuszcza się przebudowę 
i nadbudowę budynku z zachowaniem ustaleń 
§ 11 niniejszej uchwały.  

2. Dojazd z istniejącej drogi dojazdowej KD D1/2. 
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§ 41 

Dla części działki nr 416/2 w obrębie Radwanice 
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN ustala 
się: 
1. Projektowany budynek mieszkalny z budynkiem 

gospodarczym. 
2. Wjazd z drogi zbiorczej KD 12 (D 1/2). 
3. Położenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od 

drogi KD 12 (D 1/2) – 20 m i KD 12 (G 1/2) – 
25 m. 

4. Uzbrojenie terenu z istniejących sieci za zgodą 
ich administratorów. 

5. Obowiązują ustalenia § 11 niniejszej uchwały. 

§ 42 

Dla części działki nr 63/1 w obrębie Kłębanowice 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KS ustala 
się: 
1. Parking przydrożny i dopuszczeniem urządzeń 

obsługi samochodów i podróżnych. 
2. Nieprzekraczalna odległośi linii zabudowy od 

krawędzi jezdni drogi KD 12(G 1/2) – wynosi 
25 m. 

3. Wjazd na teren z drogi nr 12. 
4. Obowiązują ustalenia rozdz. I i II uchwały. 

R z ę ś i  IIIR 

Us alenia  la  eren/w osa niczych, prze s awio-
nych  w s0ali 1:2000  na  zawączni0ach Rraficznych 

nr nr 2–6 

Us alenia  la wsi Ja0ub/w, prze s awione 
na zawączni0u Rraficznym nr 2a 

§ 43 

Dla terenu J.1 U ustala się: 
1. reren istniejącej strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 
2. nudynek zachowai jak w stanie istniejącym 

z dopuszczeniem niezbędnych dobudów, prze-
budów i rozbudów, z uwzględnieniem istnieją-
cych i projektowanych sieci uzbrojenia inżynie-
ryjnego. 

3. Dojazdy z sąsiednich dróg nr 100986 lub 
1016D. 

§ 44 

Dla tereny J.2 US ustala się: 
1. noisko wiejskie – adaptacja ze stanu istniejące-

go. 
2. Dopuszcza się budowę sanitariatów i trybun dla 

widzów. 

§ 45 

Dla terenu J.3 MN/U/RM ustala się: 
1. reren z możliwością lokalizacji wielu funkcji: 

mieszkalnictwa jednorodzinnego jako podsta-
wowej, z dopuszczeniem funkcji usługowej – ja-
ko towarzyszącej i zabudowy zagrodowej z za-
strzeżeniami § § 11 i 12 niniejszej uchwały. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 46 

Dla terenów J.4 RM – J.6 RM, J.13 RM, J.14 RM, 
J.30 RM, J.33 RM, J.34 RM,  J.38 RM i J.40 RM 
ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług. 
3. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 47 

Dla terenów J.7 MN/U, J.9 MN/U – J.11 MN/U, 
J.19 MN/U,  J.24 MN/U, J.31 MN/U, J.32 MN/U,  
J.36 MN/U i J.37 MN/U ustala się: 
1. rereny istniejącej i projektowanej zabudowy 

jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych 
usług jako funkcji uzupełniającej z zastrzeżeniami 
§ § 11 i 12 niniejszej uchwały.   

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 48 

Dla terenu J.7a MN ustala się:  
1. reren projektowanej zabudowy jednorodzinnej 

na działce nr 23/5. nudynki mieszkalne bez pod-
piwniczenia z uwagi na warunki gruntowo-
wodne. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Dojazd z drogi gminnej KD 100987D (L 1/2). 
4. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-

strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 49 

Dla terenów J.31a MN, J.31b MN, J.31c 
MN, J.35a MN, J.36a MN, J.37a MN ustala się: 
1. rereny  projektowanej mieszkaniowej zabudowy 

jednorodzinnej. 
2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-

liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Dojazdy z sąsiednich istniejących dróg. 
4. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-

strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 50 

Dla trenu J.12 U ustala się: 
1. Rabytkowy zespół kościelny, z kościołem para-

fialnym p.w. św. Jakuba, z murem, cmentarzem 
przykościelnym, plebanią, ogrodem oraz terenem 
źródełka św. Jakuba i ścieżką prowadzącą do 
źródełka. 

2. rerenu źródełka św. Jakuba (dz. 262) nie wyłą-
cza się z rezerwatu przyrody „nuczyna Jaku-
bowska”. 
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3. Do terenu J.12 U mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i o 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568) i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880) oraz wydane na ich podstawach prze-
pisy wykonawcze. 

§ 51 

Dla terenu J.16 RM/U ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa zagrodowa z dopuszcze-

niem usług nieuciążliwych.  
2. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 
§ 52 

Dla terenów J.17 MN/RM/U i J.35 MN/RM/U ustala 
się: 
1. rereny mieszkaniowe z dopuszczeniem uzupeł-

niających funkcji mieszkalnictwa jednorodzinne-
go i usług nieuciążliwych. Dopuszcza się zacho-
wanie istniejącej zabudowy zagrodowej. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Przez teren J.17 przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 110 kV. Obowiązują usta-
lenia § 16 pkt 5.4).   

6. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejąca na działce nr 27 drogę rolni-
czą.  

§ 53 

Dla terenu J.18 MN/RM/U ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa jednorodzinna i/lub zagro-

dowa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 
2. Dopuszcza się o podobnym charakterze (także 

typu MN/U) zabudowę działki nr 57/6. 
3. Wjazdy na działki wyłącznie z drogi KD D 1/2. 
4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 54 

Dla terenów J.20 DC i J.20a DC ustala się:  
1. Rmentarz i rezerwa na powiększenie cmentarza. 
2. Obowiązują przepisy § 37 pkt. 3 i 4. 
3. Obowiązuje zakaz wznoszenia budynków miesz-

kalnych w odległości 50 m od granicy cmenta-
rza i jego rezerwy. 

§ 55 

Dla terenów J.25 MN i J.28 MN ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa – byłe bu-

dynki folwarczne – do adaptacji. 
2. Ewentualne zmiany wyglądu zewnętrznego wy-

magają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwa-
torem Rabytków. 

§ 56 

Dla terenu J.21 KSp ustala się: 

1. Parking przykościelny. 
2. Miejsca postojowe powinny byi urządzone 

w sposób uniemożliwiający przedostawaniu się 
produktów ropopochodnych wraz z wodami 
opadowymi do gruntu. 

§ 57 

Dla terenu J.26 P ustala się: 
1. Istniejący zakład budowlano-produkcyjny. 
2. Wprowadza się obowiązek umożliwienia posze-

rzenia zakrętu drogi powiatowej KD 1016D 
(D 1/2) do granic pokazanych na rysunku planu. 

§ 58 

Dla terenów J.22 DP, J.29 DP, J.41 DP – J.43 DP 
ustala się: 
1. Istniejący park podworski i skwery.  
2. Wprowadza się obowiązek uporządkowania 

i ochrony istniejącej zieleni przed dewastacją. 
3. Park (teren J.29 DP) jest założeniem zabytko-

wym i na jego terenie obowiązują przepisy wy-
mienione w § 9 pkt 3. 

§ 59 

Dla terenu  J.23 W ustala się: 
1. Istniejący zakład uzdatniania wody. 
2. Obiekt należy użytkowai i zgodnie z przezna-

czeniem i  przestrzegai obowiązujące w tym za-
kresie przepisy specjalne.  

§ 60 

Dla terenów J.15. E i J.27 E ustala się: 
Istniejące stacje transformatorowe typu wieżowego 
– do adaptacji bez zmian ze stanu istniejącego. 

§ 61 

Dla terenów J.8 Ws i J.39 Ws oraz dla terenów W 
ustala się: 
1. J.8 Ws i J.39 Ws – strumień Kłobka – ciek me-

lioracji podstawowej. Obowiązuje pozostawienie 
pasa szerokości po 3 m od obu brzegów wolne-
go od zabudowy. 

2. Ws – sztuczne stawy. 
3. Do terenów Ws i W mają zastosowanie przepisy 

szczególne wymienione w § 28 pkt 2–4. 

§ 62 

Dla terenu J.44 G ustala się: 
1. Projektowana  stacja  redukcyjno-pomiarowa 

gazu IIo.  
2. reren należy ogrodzii i zaopatrzyi w napisy 

ostrzegawcze. 
3. Do terenu mają zastosowanie przepisy szczegól-

ne rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
30 lipca 2001 r. z sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadai sieci gazowe 
(Dz. U. Nr 97 z 2001 r., poz. 1055 ze zm.). 

§ 63 

Dla terenu KD 1016D (D 1/2) ustala się: 
1. Droga powiatowa zbiorcza o jednej jezdni 

i dwóch pasach ruchu i jezdni szerokości 7 m. 
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2. Minimalna szerokośi pasa drogowego poza ob-
szarami zabudowanymi 20 m. 

3. Na obszarach zabudowanych docelowa szero-
kośi pasa drogowego 20 m. Korekty pasa dro-
gowego do wymaganej szerokości dokonywai, 
w miarę potrzeb na podstawie decyzji o ustale-
niu lokalizacji celu publicznego. 

4. Minimalna odległośi nowo wznoszonych budyn-
ków od granicy jezdni – 10 m. 

5. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia inży-
nieryjnego wewnątrz pasa drogowego. W nie-
zbędnych przypadkach obowiązuje zmiana sze-
rokości pasa na podstawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu  publicznego. 

§ 64 

Dla terenu KD 100987D (L 1/2) ustala się: 
1. Gminna droga lokalna. 
2. Szerokośi pasa drogowego maksimum 15 m 

i szerokośi jezdni do 6 m. 
3. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia inży-

nieryjnego wewnątrz pasa drogowego. 

§ 65 

Dla terenów KD D 1/2 ustala się: 
1. Drogi dojazdowe o szerokości z liniach rozgrani-

czenia 10 m i jezdni o szerokości 5–6 m. 
2. Minimalna odległośi zabudowy od granicy jezdni 

6 m. 

§ 66 

Dla sieci oznaczonej symbolem H ustala się: 
1. Odcinek podziemnej instalacji hydrotransportu 

koncentratu miedzi z Rakładu Wzbogacania Rudy 
do Huty miedzi „Głogów”. 

2. Rurociąg (alternatywnie dwa) i kable sterujące 
na głębokości około 1,5 m. 

3. Pozostałe ustalenia jak w § 33. 

Us alenia    la   rejonu   szyb/w   Rw/wnych   DG 
„Pol0owice–Sieroszowice”  w  obrębie  Ja0ub/w, 

prze s awioneRo na zawączni0u Rraficznym nr 2b 

§ 67 

Dla terenu obiektu W Ø 150 ustala się:  
Rurociąg wody przemysłowej, związany z zakłada-
mi górniczymi. 

§ 68 

Dla terenu SG.1 P ustala się: 
1. Istniejący zakład produkcyjny wyrobów z drew-

na. 
2. Sieci uzbrojenia podłączone do sieci położonych 

w pobliżu szybów głównych RG „Polkowice– 
–Sieroszowice”. 

3. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nad-
budowę oraz sytuowanie nowych obiektów 
w ramach obecnego terenu pod warunkiem, że 
ewentualne oddziaływanie ich na środowisko nie 
przekroczy granic zakładu. 

§ 69 

Dla terenów SG.2 T ustala się: 
1. Istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej. 

2. W przypadku ewentualnej zmiany parametrów 
technicznych (zmiana anten, kierunków nada-
wania/odbioru lub zmiany mocy nadajników) 
wymagana będzie aktualizacja raportu oddziały-
wania na środowisko. 

§ 70 

Dla terenu SG.3 W ustala się: 
1. Obiekty gospodarki wodnej kopalni: zakład 

uzdatniania wody oraz oczyszczenie wód zuży-
tych dołowych i komunalnych celem wprowa-
dzenia do obiegu zamkniętego. Rapatrzenie wsi 
Jakubów w wodę na podstawie umowy z gmi-
ną. 

2. Wymagana, w razie potrzeby, aktualizacja rapor-
tu z oddziaływania na środowisko. 

§ 71 

Dla terenu SG.4 E ustala się: 
1. Obiekty energetyki kopalni: stacje transformato-

rowe 110 kV/20k/220V, kotłownia i inne urzą-
dzenia związane z gospodarka energetyczną. 

2. Wymagana, w razie potrzeby, aktualizacja rapor-
tu z oddziaływania na środowisko. 

§ 72 

Dla terenów SG.5 P ustala się: 
1. Rześi placu szybowego szybów głównych 

RG „Polkowice–Sieroszowice” położona w gra-
nicach gm. Radwanice (Obręb Jakubów). Szyb 
wentylacyjny SG 1 i będący w budowie szyb 
wentylacyjno-załadowczy SG 2 znajdują się w 
granicach gm. Jerzmanowa (obręb Jerzmanowa) 
w odległości 10 i 80 m od granicy gminy. 

2. Dokończenie budowy szybu SG 2 oraz rozbu-
dowa, nadbudowa i przebudowa innych budyn-
ków, obiektów niekubaturowych, komunikacyj-
nych i sieci uzbrojenia wymagają sporządzenia 
i aktualizacji, w miarę potrzeb, raportu z oddzia-
ływania na środowisko. 

§ 73 

Dla sieci H i terenu SG.6 H ustala się: 
1. Kontenerowa stacja kontrolno-pomiarowa insta-

lacji hydrotransportu koncentratu rudy miedzi 
i rurociąg hydrotransportu. 

2. Pozostałe ustalenia jak w § 33. 

§ 74 

Dla sieci E 110 0w ustala się: 
1. Istniejące dwie (w stronę Jakubowa) i projekto-

wana (w stronę granicy z gm. Jerzmanowa) jed-
na – napowietrzne linie elektroenergetyczne wy-
sokiego napięcia 110 kV. 

2. Obowiązuje strefa wolna od zabudowy i zalesień 
o szerokości po 14,5 m od skrajnych przewo-
dów linii.  

§ 75 

Dla sieci W ustala się:  
1. W Ø 150 – magistrala wodna zaopatrująca wieś 

Jakubów. 
2. W Ø 350 – magistrale wody przemysłowej: ist-

niejąca z ujęcia „Potoczek–Rofiówka” i projek-
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towana do szybów SW 4 i GG (w gm. Jerzma-
nowa). 

§ 76 

Dla terenu KD D 1/2 ustala się: 
1. Droga dojazdowa o szerokości z liniach rozgrani-

czenia 20 m i jezdni o szerokości 5–6  m. 
2. Minimalna odległośi zabudowy od granicy jezdni 

15 m. 

Us alenia  la wsi Przesieczna – części p/wnocnej 
przysi/w0a   Mor/w   prze s awionej   na  zawączni0u 

Rraficznym nr 3a 

§ 77 

Dla terenu M.21 RM ustala się: 
1. reren zabudowy zagrodowej. 
2. Dojazd sięgaczem z drogi KD D 1/2 od strony 

wschodniej. 
3. Re względu na kolizję z nowym  przebiegiem 

drogi ekspresowej KD S 2/2 obowiązują przepisy 
§ 17 i 19. 

4. Pozostałe ustalenia jak w § 11 pkt 2. 

§ 78 

Dla terenu M.22 DP ustala się: 
1. reren zieleni parkowej ogólnodostępnej. 
2. Wprowadza się obowiązek uporządkowania 

i ochrony istniejącej zieleni przed dewastacją. 
3. Dojazd drogą KD D 1/2 od strony wschodniej. 

§ 79 

Dla terenów M.1 MN i M.23 MN – M.26 MN ustala 
się: 
1. Rabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopusz-

czeniem nieuciążliwych funkcji usługowych. 
2. W odniesieniu do terenu M.1 MN obowiązują 

przepisy § 11, 12, 17 i 19. 
3. Podziały zaznaczone orientacyjnie ustalai 

w toku wydawania decyzji podziałowych na 
podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

4. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

5. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 80 

Dla terenów DL ustala się: 
1. reren lasów państwowych. 
2. Pozostałe ustalenia jak w § 25. 

§ 81 

Dla terenów R ustala się: 
1. Użytki rolne: grunty orne. 
2. Wprowadza się zakaz wszelkiej zabudowy. 

§ 82 

Dla terenu KD 1016D (D 1/2) ustala się. 
1. Droga powiatowa zbiorcza o jednej jezdni 

i dwóch pasach ruchu i jezdni szerokości 7 m. 
2. Minimalna szerokośi pasa drogowego poza ob-

szarami zabudowanymi 20 m. 

3. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia inży-
nieryjnego wewnątrz pasa drogowego. W nie-
zbędnych przypadkach obowiązuje zmiana sze-
rokości pasa na podstawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu  publicznego. 

§ 83 

Dla terenu KD D1/2 ustala się: 
1. Gminna droga dojazdowa o szerokości w liniach 

rozgraniczenia 10 m i jednej utwardzonej jezdni 
o szerokości 5 m.  

2. Pozostałe ustalenia jak w § 20 pkt 2.  

§ 84 

Dla dróg oznaczonych symbolem DR ustala się: 
Drogi rolnicze o nawierzchni gruntowej utwardzo-
nej, umożliwiającej przejazd w ciągu całego roku. 
Szerokości w granicach ewidencyjnych. 

Us alenia  la wsi Przesieczna i części powu niowej 
przysi/w0a   Mor/w   prze s awionej  na  zawączni0u 

Rraficznym nr 3b 

§ 85 

Dla terenów P.5 MN i P.11 MN ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa mieszkalna jednorodzinna. 

z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji usługo-
wych wewnątrz istniejących budynków. 

2. Pozostałe ustalenia jak w § 11 pkt 2. 

§ 86 

Dla terenów M.2 MN/RM/U, M.10 MN/RM/U, 
M.12 MN/RM/U, M.16 MN/RM/U, M.18 MN/RM/U, 
P.14 MN/RM/U, P.15 MN/RM/U, P.22 MN/RM/U, 
P.33 MN/RM/U ustala się: 
1. rereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem uzupełniających funkcji miesz-
kalnictwa zagrodowego i usług nieuciążliwych.  

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem  § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Dla terenów M.10 MN/RM/U i M.12 MN/RM/U 
obowiązują przepisy § § 17 i 19. 

5. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

6. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejące drogi dojazdowe.  

§ 87 

Dla terenów M.3 RM, .M4 RM, M.6 RM – M.9 RM, 
M.11 RM, M.13 RM, M.15 RM, M.17 RM,  M.20 RM, 
P.2 RM, P.3 RM,  P.6 RM,  P.13 RM i P.27 RM 
ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług. 
3. Dla terenu M.13 RM obowiązują przepisy § 17 i 19. 
4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 88 

Dla terenów P.1 E i P.8 E ustala się: 
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1. Istniejące wieżowe stacje transformatorowe. 
2. Dopuszcza się wewnętrzną przebudowę z za-

chowaniem wyglądu zewnętrznego budynków.  

§ 89 

Dla terenu P.10 RU ustala się:  
1. rereny usług i produkcji rolnej. 
2. Rachowai istniejące funkcje budynków. Do-

puszcza się naprawy sprzęty rolniczego, zaopa-
trzenie dla rolnictwa, skup, hodowlę (do 
200 DJP).   

3. Sieci uzbrojenia własne lub komunalne. 
4. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nad-

budowę oraz sytuowanie nowych obiektów 
w ramach obecnych terenów pod warunkiem, że 
ewentualne oddziaływanie ich na środowisko nie 
przekroczy granic zakładu. 

5. Dojazd z dróg dojazdowych KD D 1/2. 

§ 90 

Dla terenu P.12.U ustala się: 
1. Istniejący sklep. 
2. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i/lub 

przebudowę w ramach własnej działki. 

§ 91 

Dla terenu P.7 KS ustala się: 
1. reren obsługi komunikacji samochodowej: stacja 

paliwowa, stacja napraw, parking. 
2. Dojazd wyłącznie z dróg dojazdowych. 
3. Obowiązuje opracowanie raportu z oddziaływa-

nia na środowisko. 
4. Wymagane jest opracowanie kompleksowej 

koncepcji planu zagospodarowania terenu 
uzgodnionej z Rarządcą drogi nr 3 w zakresie 
podłączenia terenu do tej drogi. 

§ 92 

Dla terenu P.9 P ustala się: 
Istniejące budynki dawnego Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej – do wykorzystania na cele przemysłu 
nieuciążliwego. 

§ 93 

Dla terenu M.5 DI ustala się: 
Naturalna zieleń izolacyjna wysoka i niska na tere-
nie podmokłym – do zachowania jak w stanie ist-
niejącym. 

§ 94 

Dla terenów M.14 DP, M.19 DP, i P.4 DP ustala się:  
1. Rieleń naturalna wysoka i niska na terenach 

podmokłych – do zachowania jak w stanie ist-
niejącym. 

2. Adaptacja na zieleń urządzoną przez porządko-
wanie terenu i dosadzenia. 

§ 95 

Dla terenów M.27 WS, M.28 WS, M.29 WS, 
P.31 WS i P.32 WS oraz WS ustala się:  
1. Riek melioracji podstawowej – kanał Młynówka.  
2. Wprowadza się zakaz grodzenia sąsiednich tere-

nów i zabudowy w pasie po 3 m po obu brze-
gach kanału. 

3. rereny WS – pozostałe cieki (rowy). 
§ 96 

Dla terenu KD G 1/2 obowiązują ustalenia § 17 
i 19 niniejszej uchwały. 

§ 97 

Dla drogi KD 1016D (D 1/2) ustala się: 
1. Droga zbiorcza powiatowa o jednej jezdni 

z dwoma pasami ruchu. Skrzyżowanie z drogą  
S 3 dwupoziomowe (wiadukty). 

2. Pozostałe ustalenia jak w § 20 uchwały. 

§ 98 

Dla dróg KD D 1/2 obowiązują ustalenia w § 22 
uchwały. 

§ 99 

Dla terenu KX ustala się: 
Riąg pieszo-jezdny szerokości 4 m o nawierzchni 
półprzepuszczalnej. 

Us alenia  la powu niowej części wsi Przesieczna 
i  fraRmen u   wsi   Ra wanice   prze s awionych 

na zawączni0u Rraficznym nr 3c 

§ 100 

Dla terenów P.13 RM, P.18 RM, P.23 RM – 
P.25 RM, P.27 RM ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług. 
3. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 101 

Dla terenu P.19 RM/MN/U ustala się: 
1. rereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
nieuciążliwych – jako uzupełniających funkcji. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dojazdy z gminnej drogi dojazdowej KD D 1/2. 
6. Rakazuje się grodzenia i zabudowywania pasa 

szerokości 3 m od brzegów kanału Młynówka. 

§ 102 

Dla terenów P.14 MN/RM/U, P.16 MN/RM/U, 
P.20 MN/RM/U, P.22 MN/RM/U, P.26 MN/RM/U, 
P.28 MN/RM/U,  P.33 MN/RM/U ustala się: 
1. rereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem uzupełniających funkcji miesz-
kalnictwa zagrodowego i usług nieuciążliwych.  

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 
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4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejące drogi dojazdowe.  

§ 103 

Dla terenu P.17 MN/RM ustala się: 
1. reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej jako 
uzupełniającej.   

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejące drogi dojazdowe.  

§ 104 

Dla dróg KD D 1/2 obowiązują ustalenia w § 22 
uchwały. 

§ 105 

Dla terenu P.21 U/MN ustala się: 
1. reren usług – świetlica wiejska. 
2. Dopuszcza się rozbudowę lub/i nadbudowę bu-

dynku. 
3. Istniejącą zieleń urozmaicii i utworzyi skwer 

z drzewami i krzewami. 

§ 106 

Dla terenów P.29 WS i P.30 WS i WS ustala się: 
1. Riek melioracji podstawowej – kanał Młynówka.  
2. Wprowadza się zakaz grodzenia sąsiednich tere-

nów i zabudowy w pasie po 3 m po obu brze-
gach kanału. 

3. rereny WS – pozostałe cieki (rowy). 

§ 107 

Da terenu P.34 G ustala się: 
1. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu IIo, 
2. Pozostałe przepisy jak w § 62. 

§ 108 

Dla terenów R.1 MN, R.2 MN, R.4 MN ustala się: 
1. Rabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Obowiązują przepisy § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 109 

Dla terenu KD 11480 (L 1/2) ustala się. 
1. Droga lokalna w ciągu drogi powiatowej 

nr 11480. 
2. Pozostałe przepisy jak w § 21. 

§ 110 

Dla terenów R.3 KS, R.5 KS i R.6 KS ustala się: 
1. naza transportowa samochodów ciężarowych, 

stacja obsługi, parkingi i inne urządzenia towa-
rzyszące funkcji podstawowej.   

2. Nieprzekraczalną odległośi linii zabudowy od 
krawędzi jezdni drogi KD 12(G 1/2) ustala się na 
20 m. 

3. Wjazdy i wyjazdy na i z drogi nr 12 na zasadzie 
prawoskrętów. 

4. Obowiązuje urządzenie pasów izolacyjnych 
z zieleni niskiej i wysokiej od strony sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej.  

5. Wprowadza się zakaz odprowadzania do gruntu 
wszelkich ścieków i obowiązek oczyszczania 
ścieków z parkingów i wewnętrznych dróg 
z substancji ropopochodnych.  

6. Obowiązują ustalenia rozdz. I i II uchwały. 
7. Dojazdy do tych terenów z dróg istniejących 

oraz z drogi nr 12 w wypadku realizacji jej jako 
obwodnicy Radwanic należy zapewnii wg zasad 
określonych w § 18 pkt 2. 

Us alenia  la zacho niej części wsi ŁaRosz/w Wiel-
0i prze s awionej na zawączni0u Rraficznym nr 4a 

§ 111 

Dla terenów L.1 MN, L.2 MN i L.70 MN ustala się: 
1. Jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. 
2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-

liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai drogę dojazdową KD D 1/2 i ciąg pieszo 
jezdny KX.  

6. Dojazd dla terenu L.70.MN z drogi KD 100994 
DR. 

§ 112 

Dla terenu L.3 MN/RM ustala się: 
1. reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej jako 
uzupełniającej.   

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai drogę dojazdową KD D 1/2. 

§ 113 

Dla terenów L.8 RM, L.9 RM, L.11 RM, L.13 RM – 
L 15 RM, L.17 RM – L 20 RM, L.22 RM, L.23 RM, 
L.25 RM, L.53 RM, L.54 RM, L.57 RM, L.58 RM, 
L.60 RM – L.64 RM ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług. 
3. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 187 –  13487  – Poz. 2097 

§ 114 

Dla  terenów   L.7 MN/RM/U,  L.10 MN/RM/U, 
L.12 MN/RM/U, L.16 MN/RM/U, L.21 MN/RM/U, 
L.24 MN/RM/U, L.52 MN/RM/U, L.55 MN/RM/U, 
L.56 MN/RM/U, L.59 MN/RM/U, L.65. MN/RM/U 
ustala się: 
1. rereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem uzupełniających funkcji miesz-
kalnictwa zagrodowego i usług nieuciążliwych.  

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejącą drogę powiatową KD 1143 
D(D 1/2) i gminne drogi dojazdowe KD 100995D 
(D 1/2), KD 100996D (D 1/2), KD 100997D 
(D 1/2) oraz projektowaną drogę dojazdową 
KD D 1/2.  

6. Przez tereny L.21 MN/RM/U i L.55 MN/RM/U 
przebiega napowietrzna linia elektro-energe-
tyczna 110 kV. Obowiązują ustalenia § 16 
pkt 5.4).  

§ 115 

Dla terenu L.66 U ustala się: 
1. Respół zabytkowego kościoła parafialnego p.w. 

św. Mikołaja (kościół, cmentarz przykościelny, 
mur). 

2. Do terenu L.66 U mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i o 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568) i wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze. 

§ 116 

Dla terenu L.72 G ustala się: 
1. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu II0 . 
2. Mają zastosowanie przepisy § 62. 

§ 117 

Dla terenów L.4 DP – L.6 DP, L.67 DP, L.68 DP, 
L.69 DP ustala się:  
Rieleń parkowa wysoka i niska. 

§ 118 

Dla terenu KD 12(G 1/2) ustala się: 
1. Rezerwa terenu pod budowę drogi krajowej 

nr 12 głównej.  
2. Szerokośi pasa drogowego min. 20 m. 
3. Minimalna odległośi zabudowy od krawędzi 

jezdni 15 m. 
4. Realizacja drogi wg ustawy wymienionej w § 17 

pkt 1. 

§ 119 

Dla terenu KD 1143D (D 1/2)  ustala się: 
1. Powiatowa droga zbiorcza. 
2. Obowiązują przepisy § 20 niniejszej uchwały.  

§ 120 

Dla terenów KD 100995D (D 1/2), KD 100996D 
(D 1/2), KD 1005 16D (D/1/2) i KD 100997D 
(D 1/2) ustala się: 
1. Drogi gminne dojazdowe. 
2. Obowiązują przepisy § 21 niniejszej uchwały. 

§ 121 

Dla terenu KD D 1/2 ustala się: 
1. Gminne drogi dojazdowe. 
2. Obowiązują przepisy § 22 niniejszej uchwały. 

§ 122 

Dla dróg DR obowiązują ustalenia § 23 niniejszej 
uchwały. 

§ 123 

Dla ciągów pieszo KX – jezdnych obowiązują usta-
lenia § 23 niniejszej uchwały. 

Us alenia  la wscho niej części wsi ŁaRosz/w 
Wiel0i   prze s awionej   na  zawączni0u  Rraficznym 

nr 4b 

§ 124 

Dla terenu L.26 DC ustala się: 
1. Istniejący cmentarz prawosławny.  
2. Dojazd droga gminną KD 100997D (D 1/2). 
3. Mają zastosowanie przepisy § 38 pkt 3 i 4 ni-

niejszej uchwały. 

§ 125 

Dla terenu L.27 US ustala się: 
1. noisko wiejskie. 
2. reren ogrodzii i obsadzii zielenią niską i wyso-

ką, urządzii obiekty do lekkiej atletyki oraz sie-
dziska dla widzów i toalety.  

§ 126 

Dla terenu L.28 U ustala się: 
1. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. 
2. Dopuszcza się urządzenie placu iwiczeń koło 

remizy. 

§ 127 

Dla terenu L.39 MN/U ustala się: 
1. Rabudowa jednorodzinne i usługi niuciążliwe. 
2. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-

strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 
3. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 128 

Dla terenów L.24 MN/RM/U, L.29 MN/RM/U, 
L.30 RM/U, L.31 MN/RM/U, L.35 MN/RM/U, 
L.36 MN/RM/U, L.38 MN/RM/U, L.42 MN/RM/U, 
L.45 MN/RM/U – L.47 MN/RM/U, L.52 MN/RM/U, 
L.71 MN/RM/U ustala się: 
1. rereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem uzupełniających funkcji miesz-
kalnictwa zagrodowego i usług nieuciążliwych.  

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
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działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

5. Dla umożliwienia dojazdów w głąb terenu wyko-
rzystai istniejącą drogę powiatową KD 1143 
D(D 1/2) i gminne drogi dojazdowe KD 100998D 
(D 1/2) oraz istniejące i projektowaną drogę do-
jazdową KD D 1/2. 

§ 129 

Dla terenów L.32 RM – L.34 RM,  L.37 RM,  
L.41 RM, L.43 RM, L.44 RM, L.51 RM i L.53 RM 
ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 

uchwały. 

§ 130 

Dla terenu L.48 P ustala się: 
1. naza przedsiębiorstwa budowlanego w dawnych 

zabudowaniach dworskich. 
2. Respół zabytkowy wpisany do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. Obowiązują przepisy 
szczególne wymienione w § 9 pkt. 2 niniejszej 
uchwały. 

3. Dopuszcza się wewnętrzne przebudowy lub, 
w razie potrzeby, przedłużanie istniejących bu-
dynków, z zachowaniem charakteru, skali 
i zewnętrznego wyglądu budynków. 

4. Ewentualne szkodliwe skutki działalności gospo-
darczej na otoczenie nie mogą przekraczai gra-
nic własnego terenu. 

§ 131 

Dla terenów L.49 MW ustala się:  
1. Podworski budynek mieszkalny wielorodzinny (b. 

pałac) i ogródki przydomowe dla lokatorów. 
2. Respół zabytkowy wpisany do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. Obowiązują przepisy 
szczególne wymienione w § 9 pkt. 2 niniejszej 
uchwały. 

3. Rachowai w obecny wygląd i gabaryty budyn-
ku. 

4. Mają zastosowanie przepisy § 16 niniejszej 
uchwały. 

§ 132 

Dla terenu L.50 DP ustala się: 
1. Park podworski o charakterze zabytkowym. 
2. Obowiązują przepisy szczególne § 9 pkt. 2 ni-

niejszej uchwały. 

§ 133 

Dla terenów L.40.WS (kanał Szprotawica oraz wo-
dy otwarte (wody i stawy) mają zastosowanie 
przepisy szczególne wymienione w § 28 pkt 2–4 
niniejszej uchwały. 

§ 134 

Dla terenu KD 1143D (D 1/2) ustala się: 
1. Powiatowa droga zbiorcza. 
2. Obowiązują przepisy § 20 niniejszej uchwały.  

§ 135 

Dla terenów KD 100998D (D 1/2) ustala się: 
1. Droga gminna dojazdowa. 
2. Obowiązują przepisy § 21 niniejszej uchwały. 

§ 136 

Dla terenu KD D 1/2 ustala się: 
1. Gminne drogi dojazdowe. 
2. Obowiązują przepisy § 22 niniejszej uchwały. 

§ 137 

Dla dróg DR obowiązują ustalenia § 23 niniejszej 
uchwały. 

Us alenia    la   wsi   ŁaRosz/w   Wiel0i  –  przy-
si/w0a   Dobromil  prze s awioneRo   na  zawączni0u 

Rraficznym nr 4c 

§ 138 

Dla terenu KD  (S 2/2) ustala się:  
1. Droga krajowa nr 3 szybkiego ruchu dwujez-

dniowa, z dodatkowymi drogami  zbierającymi 
ruch pojazdów z terenów sąsiednich. 

2. Obowiązują przepisy § § 17 i 19. 

§ 139 

Dla terenu KD (G 1/2) ustala się:  
1. Droga krajowa o dotychczasowym numerze „3”. 
2. Obowiązują przepisy § § 17 i 19. 

§ 140 

Dla terenów KD D 1/2 ustala się: 
1. Gminne drogi dojazdowe. 
2. Obowiązują przepisy § 22 niniejszej uchwały. 

§ 141 

Dla dróg DR obowiązują ustalenia § 23 niniejszej 
uchwały. 

§ 142 

Dla terenów R ustala się użytkowanie rolnicze 
(grunty orne oraz użytki zielone) bez prawa do za-
budowy. 

§ 143 

Dla terenów DL ustala się: 
1. rereny lasów. 
2. Obowiązują przepisy § 25 niniejszej uchwały. 

§ 144 

Dla terenu D.1 MN/UC ustala się: 
1. reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług komercyjnych na dział-
kach mieszkaniowych lub osobnych, przy czym 
obowiązuje zakaz lokalizacji działek zabudowy 
jednorodzinnej w strefie 200 m od osi projekto-
wanej drogi ekspresowej S 3. 

2. Dojazd z projektowanej drogi dojazdowej KD D 
(1/2). 

3. Obowiązują przepisy § § 17 18 i 19. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 187 –  13489  – Poz. 2097 

§ 145 

Dla terenów  D. 2 RM, D.3 RM, D.4 RM, D.5 RM, 
D.6 RM, D.11 RM,  D.14 RM, D.21RM ustala się: 
1. rereny istniejącej zabudowy zagrodowej. 
2. Obowiązują ustalenia § § 11, 12, 17 i 19. 

§ 146 

Dla terenu D.8 RM ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa zagrodowa. 
2. Obowiązują ustalenia § § 11, 12. 

§ 147 

Dla terenów  D.9 MN/U, D1.10 MN/U i D.12 MN/U 
ustala się: 
1. reren projektowanej zabudowy jednorodzinnej 

z dopuszczeniem nieuciążliwych usług jako 
funkcji uzupełniającej z zastrzeżeniami § § 11 
i 12 niniejszej uchwały. 

2. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 148 

Dla terenu D.7 US ustala się: 
1. Istniejące stawki powstałe w wyrobiskach su-

rowców pospolitych, gęsta naturalna zieleń wy-
soka i niska. 

2. Dopuszcza się uporządkowanie terenu i utwo-
rzenie kąpieliska lub miejsc do plażowania. 

§ 149 

Dla terenu D.13 US/UC ustala się: 
1. Istniejące obiekty do uprawiania sportu: boiska 

do gier małych, korty, tereny do wypoczynku, 
zieleń niska. 

2. Dopuszczalna lokalizacja nieuciążliwych usług 
komercyjnych. 

3. Adaptacja urządzeń sportowych ze stanu istnie-
jącego. Należy wzbogacii zieleń przez nasadze-
nia drzew i krzewów, szczególnie od strony pół-
nocnej. 

§ 150 

Dla terenu D.15 UC  ustala się:  
1. reren istniejących nieuciążliwych usług komer-

cyjnych (restauracja, bar, hotel i towarzysząca 
zieleń. 

2. Obowiązują ustalenia § § 17 i 19. 

§ 151 

Dla terenu D.16 KS ustala się: 
1. Istniejąca stacja benzynowa z barem dla podróż-

nych do adaptacji ze stanu istniejącego. 
2. Obowiązują przepisy § § 17 i 19. 

§ 152 

Dla terenu D.17 T ustala się: 
1. Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej. 
2. Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę urzą-

dzeń nadawczo-odbiorczych pod warunkiem 
zaktualizowania raportu z oddziaływania na śro-
dowisko. 

§ 153 

Dla terenu D.18 KSp ustala się: 
1. Parking przydrożny dla samochodów, w tym 

typu rIR. 
2. Obowiązują przepisy § 17 i 19. 

§ 154 

Dla terenu D.19 RU ustala się: 
1. Istniejąca leśniczówka i parking. 
2. Obowiązują przepisy § 17 i 19. 

Us alenia  la wsi Kwębanowice prze s awionej 
na zawączni0u Rraficznym nr 5 

§ 155 

Dla terenu K.1 KS ustala się: 
1. reren obsługi komunikacji samochodowej – sta-

cja obsługi, stacja paliwowa, parking przydroż-
ny, możliwośi usytuowania stacji bazowej tele-
fonów komórkowych. 

2. Rakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków, w tym ropopochodnych do gruntu. 

3. Wjazd i wyjazd wyłącznie gminną drogą dojaz-
dową KD 100988D(D1/2). 

4. W razie potrzeby wynikającej z przepisów 
szczególnych należy opracowai raport z oddzia-
ływania na środowisko. 

§ 156 

Dla terenu K.11 KS 
1. Autobusowa zatoczka przystankowa. 
2. Przystanek obsadzii zielenią niską i wysoką. 

§ 157 

Dla terenów K.3 RM, K.6 RM, K.12 RM, K.15 RM, 
K.16 RM, K.19 RM, K.21 RM, K.25 RM, K.29 RM, 
K.33 RM, K.34 RM, K.37. RM, K.39 RM, K.41 RM, 
K.43 RM oraz K.45 RM – K.47. RM ustala się: 
1. Istniejąca zabudowa zagrodowa. 
2. Dopuszcza się adaptację istniejących pomiesz-

czeń na usługi nieuciążliwe, przy czym ich po-
wierzchnia użytkowa nie powinna przekraczai 
25% całej powierzchni użytkowej w budynkach 
na działce. 

3. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

§ 158 

Dla terenów K.2 MN/RM/U,  K.10 MN/RM/U, 
K.14 MN/RM/U, K.18 MN/RM/U, K.28 MN/RM/U,  
K.30 MN/RM/U, K.32 MN/RM/U, K.40 MN/RM/U i 
K.44 MN/RM/U ustala się: 
1. rereny mieszkaniowe z dopuszczeniem uzupeł-

niających funkcji mieszkalnictwa zagrodowego 
i usług nieuciążliwych. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 
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5. Przez teren K.32 MN/RM/U przebiega napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna 20 kV. Obo-
wiązują ustalenia § 16 pkt 5.4). 

6. Dojazdy z powiatowej drogi zbiorczej 
KD 11255D D (1/2) i gminnej drogi dojazdowej 
KD 1/2. 

7. Rakazuje się grodzenia i zabudowywania pa-
sa szerokości 3 m od brzegu strumienia Kłęba-
nówka. 

§ 159 

Dla terenów K.7 MN, K.8 MN,  K.13 MN i K.38 MN 
ustala się: 
1. rereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. Obowiązują ustalenia § 11 pkt 1 i § 12 pkt 1 

niniejszej uchwały, z wyjątkiem ustaleń doty-
czących maksymalnej wielkości poszczególnych 
działek. 

§ 160 

Dla terenu K.4 U ustala się: 
1. reren usług – świetlica wiejska. 
2. Dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę z za-

chowaniem charakteru budynku i pod warun-
kiem nawiązania skalą i architekturą do zabudo-
wy na sąsiednich działkach. 

§ 161 

Dla terenu K.35 U ustala się: 
1. reren usług – sklep spożywczo-przemysłowy. 
2. Dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę 

z zachowaniem charakteru budynku i pod wa-
runkiem nawiązania skalą i architekturą do za-
budowy na sąsiednich działkach. 

§ 162 

Dla terenów K.5 MN/U, K.9 MN/U, K.31 MN/U 
i K.42 MN/U ustala się: 
1. rereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszcze-

niem nieuciążliwych usług jako funkcji uzupełnia-
jącej z zastrzeżeniami § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały. 

2. W zależności od zgłoszeń inwestorów, uniemoż-
liwiających jednoznaczne podzielenie terenu na 
działki, obowiązuje opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu. 

3. Uzbrojenie terenu we wszystkie media, z za-
strzeżeniem § 16 pkt 2 i 3 uchwały. 

§ 163 

Dla terenu K.26. DP ustala się: 
1. Istniejący krajobrazowy zabytkowy park 

podworski. 
2. Wprowadza się obowiązek uporządkowania, 

uzupełnienia ubytków i ochrony istniejącej zieleni 
przed dewastacją. 

3. Park jest założeniem zabytkowym i na jego tere-
nie obowiązują przepisy wymienione w § 9 
pkt 3. 

§ 164 

Dla terenu K. 27.W ustala się: 
1. Staw w parku podworskim. 
2. Mają zastosowanie przepisy § 161. 

§ 165 

Dla terenu K.36 P ustala się: 
1. Oddziały przedsiębiorstwa produkcyjnego wyro-

bów z drewna, o którym mowa w § 66, zakład 
produkcyjny. 

2. Sieci uzbrojenia własne lub komunalne. 
3. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nad-

budowę oraz sytuowanie nowych obiektów 
w ramach obecnych terenów pod warunkiem, że 
ewentualne oddziaływanie ich na środowisko nie 
przekroczy granic zakładu. 

§ 166 

Dla terenu K.17 P ustala się: 
1. nyła baza rolniczej spółdzielni produkcyjnej. 
2. Wykorzystanie na cele przemysłowe lub składo-

we o małej uciążliwości. 

§ 167 

Dla terenu K.20 E ustala się: 
Istniejąca stacja transformatorowa. Adaptacja ze 
stanu istniejącego. W razie potrzeby dopuszcza się 
przebudowę w ramach istniejącej lokalizacji. 

§ 168 

Dla terenu K.23 MW ustala się: 
1. nudynek wielorodzinny byłego PGR-u, budynki 

gospodarcze i ogródki przydomowe lokatorów. 
2. Funkcje zachowai jak w stanie istniejącym.  
3. Dopuszcza się zmiany wyglądu zewnętrznego 

(atrapy dachów itp.) celem podniesienia estetyki 
obiektów.  

§ 169 

Dla terenu K.24 MW/MN/U ustala się: 
1. rereny mieszkalnictwa wielorodzinnego (dawne 

budynki dworskie), uprawy ogrodnicze, zabu-
dowania gospodarcze. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie nowych funkcji: 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i 
usługowej. 

3. Robowiązuje się inwestora do opracowania kon-
cepcji przestrzennej terenu. 

4. Obowiązują ustalenia § § 11 i 12 niniejszej 
uchwały.  

§ 170 

Dla terenów K.48 Ws – K51 Ws ustala się: 
1. Rowy melioracji podstawowej Kanał Kłębanów-

ka i inne cieki. 
2. Obowiązuje pozostawienie pasa szerokości po 

3 m od obu brzegów Kłębanówki, wolnego od 
zabudowy. 

3. Do terenów Ws mają zastosowanie przepisy 
szczególne wymienione w § 27 pkt 2. 

§ 171 

Dla terenu KD 12 1/2 (G 1/2) ustala się: 
1. Droga krajowa nr 12.  
2. Ustalenia jak w § 11 niniejszej uchwały. 
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§ 172 

Dla terenu KD 1125D (D 1/2) ustala się: 
1. Ulica zbiorcza w ciągu drogi powiatowej 

nr 1124D. 
2. Pozostałe przepisy jak w § 20. 

Us alenia   la  rejonu  szybu  SW  3  Da0wa /w 
G/rniczych  „Pol0owice–Sieroszowice”  prze s a- 

wioneRo na zawączni0u  Rraficznym nr 6 

§ 173 

Dla terenu SW.1 E ustala się: 
1. Obiekty energetyki szybu wentylacyjnego SW 3 

RG „Polkowice–Sieroszowice”: stacje transfor-
matorowe 110 kV/20k/220V, kotłownia i inne 
urządzenia związane z gospodarką energetycz-
ną. 

2. Wymagana, w razie potrzeby, aktualizacja rapor-
tu z oddziaływania na środowisko. 

§ 174 

Dla terenu SW.2 W ustala się: 
1. Obiekty gospodarki wodnej szybu wentylacyjne-

go SW 3 RG „Polkowice–Sieroszowice”: zakład 
uzdatniania wody oraz oczyszczenie wód zuży-
tych dołowych i komunalnych celem wprowa-
dzenia do obiegu zamkniętego.   

2. Wymagana, w razie potrzeby, aktualizacja rapor-
tu z oddziaływania na środowisko. 

 
 
 
 

§ 175 

Dla terenu SW.3 P ustala się: 
1. Plac szybowy szybu wentylacyjnego SW 3 

RG „Polkowice–Sieroszowice” położona w obrę-
bie Sieroszowice. 

2. Ewentualna rozbudowa, nadbudowa i przebu-
dowa budynków, obiektów niekubaturowych, 
komunikacyjnych i sieci uzbrojenia wymagają 
sporządzenia lub aktualizacji, w miarę potrzeb, 
raportu z oddziaływania na środowisko. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisy 0ońcowe 

§ 176 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości  30%. 

§ 177 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Radwanice.  

§ 178 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 PRREWODNIRRDRA 
 RADI GMINI 

 MARIA SADOWSKA 
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Dawączni0 nr 1a  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 1b  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 1c  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 1   o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 1e  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 2a  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 2b  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 3a  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 3b  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 3c  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 4a  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 4b  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 4c  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 5  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 6  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 
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Dawączni0 nr 7  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 

 
 
 

Rozs rzyRniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwes ycji 
z za0resu infras ru0 ury  echnicznej, 0 /re należą  o za ań wwasnych Rminy, 

oraz zasa ach ich finansowania 
 
 

Wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
„Sieroszowice I” w granicach gminy Radwanice. 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Gminy Radwanice, pole-

gai będą na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz budowie dróg, ciągów pieszo-
jezdnych i parkingów wraz z oświetleniem i zielenią towarzyszącą. 

2. Rozwój sieci gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej, a także budowa stacji transformatorowych 
i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu następowai będzie kosztem i staraniem operatorów sieci. nu-
dowa przyłączy do poszczególnych sieci pozostanie w gestii inwestorów działek. 

3. Na podstawie art. 110 ustawy o finansach publicznych, budowa, o której mowa w pkt. 1, będzie ujęta 
w budżecie gminy na lata 2008–2013 jako wieloletni program inwestycyjny. 

4. W uchwale budżetowej określone zostaną limity wydatków na program, o którym mowa w pkt. 3. 
5. W kolejnych uchwałach budżetowych określone zostaną środki finansowe na uruchomiony program 

w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie. 
6. Wydatki ponoszone przez gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane będą z dochodów 

własnych gminy, a w szczególności z: 
– opłat uiszczanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym z: 
– opłat adiacenckich, zgodnie  z art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  
– zapisów i darowizn na rzecz gminy (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego), dokonywanych poprzez osoby fizyczne zainteresowane inwestowaniem na obszarze 
planu. 

 
Na podstawie Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego stwierdza się, że dochody związane z realizacją ustaleń tego planu  pokryją wydatki gminy, 
o których mowa wyżej. 
 
 
 
 
 

Dawączni0 nr 8  o uchwawy Ra y Gminy 
w Ra wanicach nr XII/60/08 z  nia 
29 0wie nia 2008 r. (poz. 2097) 

 
 
 

Rozs rzyRnięcie w sprawie rozpa rzenia uwaR wniesionych na po s awie ar . 17 p0  11 us awy 
o planowaniu i zaRospo arowaniu przes rzennym  o proje0 u zmiany miejscoweRo planu 

zaRospo arowania przes rzenneRo  erenu G/rniczeRo „Sieroszowice I” w Rminie Ra wanice 
 
 

Rada Gminy została poinformowana przez Wójta Gminy Radwanice, że nie było uwag  wniesionych na 
podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego nagłówku. W związku z tym nie było po-
trzeby wprowadzania zmian do projektu planu. 
 

W związku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rada Gminy nie dokonuje stosow-
nego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust.1 ww. ustawy.  
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UCHWAŁA RADY GMINY WISDNIA MAŁA 
NR w/XwI/92/08 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscoweRo  planu  zaRospo arowania przes rzen-
neRo   erenu  powożoneRo  w obrębie  wsi Wyso0i Kości/w – MPDP  WYSOKI 

KOŚCIÓŁ II 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w nawiązaniu do uchwały nr IV/XLVII/288/06 Rady Gminy Wisznia Mała 
z dnia 14 czerwca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi 
Wysoki Kościół – MPRP WISOKI KOŚRIIŁ II, po stwierdzeniu zgodności 
ustaleń projektu planu z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Wisznia 
Mała uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

PRDEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi 
Wysoki Kościół w granicach określonych na załącz-
niku graficznym do uchwały – zwany dalej w skró-
cie planem MPRP WISOKI KOŚRIIŁ II. 

§ 2 

1. Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci: 
1) Rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego 

załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, obowiązującego w zakresie: granicy ob-
szaru objętego planem, funkcji terenów, linii 
rozgraniczających tereny o różnych funk-
cjach, nieprzekraczalnych linii zabudowy, linii 
energetycznych średniego napięcia wraz ze 
strefą ochronną; 

2) Rasad zagospodarowania terenów określo-
nych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) Rasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej 
uchwały; 

4) Rasad ochrony środowiska określonych 
w rozdziale IV niniejszej uchwały; 

5) Przepisów końcowych określonych w roz-
dziale V niniejszej uchwały. 

2. W ustaleniach planu nie występują poniższe 
zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów górniczych, obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych;  

2) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości. 

§ 3 

Ilekroi  w  przepisach  niniejszej  uchwały  jest 
mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumiei MPRP 

WISOKI KOŚRIIŁ II, o którym mowa w § 1 
uchwały; 

2) rysun0u planu – należy przez to rozumiei rysu-
nek w skali 1:2000 stanowiący integralną częśi 
niniejszej uchwały; 

3)  erenie – należy przez to rozumiei obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie; 

4) fun0cji  erenu – należy przez to rozumiei prze-
znaczenie terenu; 

5) infras ru0 urze  owarzyszącej – należy przez to 
rozumiei niezbędne urządzenia budowlane do 
prowadzenia funkcji wiodącej na danym terenie, 
zieleń towarzyszącą (zabudowie mieszkaniowej) 
i obiekty małej architektury; 

6) nieprze0raczalnej linii zabu owy – należy przez 
to rozumiei linię, której nie może przekroczyi 
zewnętrzny obrys budynku; 

7) powierzchni zabu owy – należy przez to rozu-
miei powierzchnię pod budynkami; 

8)  owarzyszących obie0 ach pomocniczych – na-
leży przez to rozumiei garaże, wiaty, budynki 
gospodarcze (poza budynkami inwentarskimi w 
zabudowie zagrodowej); 

9) nieuciążliwej zabu owie uswuRowej – należy 
przez to rozumiei inwestycje niezaliczone do 
przedsięwzięi mogących znacząco oddziaływai 
na środowisko wymagające sporządzenia rapor-
tu, zgodnie z wymogami stosownych przepisów 
o ochronie środowiska. 
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R o z d z i a ł  II 

DASADY DAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 4 

Us alenia szczeR/wowe w za0resie przeznaczenia 
 eren/w,  zasa   ochrony  i  0sz aw owania  wa u 
przes rzenneRo,  parame r/w i ws0aźni0/w  0sz aw- 
 owania zabu owy oraz zaRospo arowania  erenu 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: o  1 MN  o 10 MN, dla których 
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu:  ereny zabu owy 

miesz0aniowej je noro zinnej; 
2) Ra zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

się: 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wolno stojącej; 
b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej; 

3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów po-

mocniczych, 
b) lokalizację funkcji usługowej w budynkach 

mieszkalnych, 
c) lokalizację towarzyszących budynków 

usługowych, 
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej innej 

niż określona na rysunku planu – dotyczy 
terenu 9MN, 

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Rasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) zabudowa mieszkaniowa może byi reali-

zowana wyłącznie jako wolno stojąca, 
b) wysokośi budynków mieszkalnych – 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziem-
ne, nie licząc piwnic, w tym jedna w pod-
daszu, jednak nie więcej niż 10,0 m liczo-
ne od powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu, 

c) maksymalna wysokośi towarzyszących 
obiektów pomocniczych – nie więcej niż 
6,0 m, 

d) dachy należy projektowai jako dwu- lub 
wielospadowe o kątach nachylenia głów-
nych połaci 30º–45º, kryte dachówką lub 
innym materiałem imitującym dachówkę, 

e) maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
wbudowanych w budynkach mieszkalnych 
nie może przekroczyi 30% powierzchni 
użytkowej budynku, 

f) powierzchnia zabudowy pod budynkiem 
usługowym na działce nie może przekra-
czai powierzchni zabudowy pod budyn-
kiem mieszkalnym, 

g) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 6,0 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji drogowej, w razie 
zmian przebiegu dróg wewnętrznych okre-
ślone na rysunku planu linie od tych ulic 
nie obowiązują, 

h) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń 
oraz ogrodzeń betonowych; 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wskazany podział na działki budowlane 

zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się 
korektę podziału przy zachowaniu frontu 
działki min. 22,0 m oraz jeżeli powierzch-
nia powstałej na skutek podziału działki 
nie będzie mniejsza niż 900 m2 (nie doty-
czy działek wydzielanych pod komunikację 
oraz urządzenia infrastruktury technicz-
nej), 

b) przy innym podziale terenu obowiązuje za-
sada wydzielenia dojazdu do działki (bu-
dowlanej lub rolnej) – położonej w głębi – 
o szerokości min. 5,0 m, 

c) na terenach 5MN, 6MN, 7MN, 8MN 
i 9MN przy podziale na działki budowlane 
dopuszcza się w terenie graniczącym 
z gruntem rolnym działki mniejsze niż 
900 m2 (lecz nie mniejsze niż 500 m2) 
i dokupienie sąsiadujących działek rolnych, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
może przekroczyi 25% powierzchni dział-
ki budowlanej, a w przypadku prowadze-
nia działalności usługowej 35% po-
wierzchni działki budowlanej, 

e) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmowai min. 30% powierzchni działki 
budowlanej, a w przypadku prowadzenia 
działalności usługowej 20% powierzchni 
działki budowlanej, 

f) w granicach działki należy zapewnii min. 
2 miejsca postojowe, w tym min. jedno 
zewnętrzne na każdy budynek mieszkalny, 
a w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej dodatkowo min. 1 miejsce po-
stojowe na każde 20 m2 powierzchni 
użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 sta-
nowisko. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: o  1 MR  o 3 MR, dla których 
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu:  ereny zabu owy 

zaRro owej; 
2) Ra zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

się: 
a) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklu-

czeniem budynków inwentarskich, 
b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej; 

3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów po-

mocniczych, 
b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Rasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) wysokośi budynków mieszkalnych – 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziem-
ne, nie licząc piwnic, w tym jedna w pod-
daszu, jednak nie więcej niż 10,0 m liczo-
ne od powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu, 

b) maksymalna wysokośi budynków gospo-
darczych – nie więcej niż 10,0 m, 
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c) maksymalna wysokośi towarzyszących 
obiektów pomocniczych – nie więcej niż 
6,0 m, 

d) dachy należy projektowai jako dwu- lub 
wielospadowe o kątach nachylenia głów-
nych połaci 30º–45º, kryte dachówką lub 
innym materiałem imitującym dachówkę, 

e) ustala się, określone na rysunku planu, 
nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości 6,0 m od linii rozgraniczających te-
reny komunikacji drogowej, 

f) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń 
oraz ogrodzeń betonowych; 

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 

może przekroczyi 40% powierzchni dział-
ki budowlanej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmowai min. 25% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) w granicach działki należy zapewnii 
min. 2 miejsca postojowe, w tym min. 
jedno zewnętrzne na każdy budynek 
mieszkalny. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1DP, 2DP, 3DP, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu:  eren zieleni par0o-

wej; 
2) Ra zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 

się: 
a) lokalizację zieleni urządzonej, 
b) lokalizację skweru z zielenią wysoką i ni-

ską, 
c) lokalizację ciągów pieszych, 
d) urządzanie placów zabaw dla dzieci, 
e) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruk-

tury technicznej, 
f) lokalizację obiektów małej architektury 

oraz urządzeń sportu i rekreacji. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1WP, 2WP, dla których obowią-
zują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu:  ereny w/  po-

wierzchniowych pwynących – rowy meliora-
cyjne; 

2) Ra zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
się: zachowanie rowów melioracyjnych; 

3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) zarurowanie lub przekrycie rowu oraz 

zmianę przebiegu rowu, na zasadach 
określonych w § 6, 

b) przekraczanie rowów sieciami infrastruk-
tury technicznej i drogowej, 

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych. 

§ 5 

Dasa y mo ernizacji, rozbu owy i bu owy 
sys em/w 0omuni0acji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 1KDD, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 

1) Wiodąca funkcja terenu:  ereny publicznej 
0omuni0acji  roRowej; 

2) Ra zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje 
się: lokalizację ulicy klasy „R”– zbiorczej –
droga powiatowa 42 560; 

3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: loka-
lizację – za zgodą zarządcy drogi – nośników 
reklamowych, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z obsługą ruchu 
drogowego, zieleni oraz oświetlenia; 

4) Rasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokośi ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – 19,0 m, 
b) szerokośi jezdni – min 6,0 m, 
c) obowiązuje realizacja: chodnika oraz 

ścieżki rowerowej, oddzielonych od jezdni 
pasem zieleni średniej oraz wysokiej. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem: 1KDL, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu:  ereny publicznej 

0omuni0acji  roRowej; 
2) Ra zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje 

się: lokalizację ulicy klasy „L”– lokalnej; 
3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: loka-

lizację – za zgodą zarządcy drogi – urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej niezwiąza-
nych z obsługą ruchu drogowego; 

4) Rasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokośi ulicy w liniach rozgraniczają-

cych – docelowo 10,0 m, w pierwszym 
etapie możliwe pozostawienie obecnej 
szerokości jako tymczasowej, 

b) szerokośi jezdni – min. 6,0 m, 
c) w obrębie skrzyżowania ulicy 1KDL z ulicą 

1KDR, obowiązują narożne ścięcia linii 
rozgraniczających (trójkąty widoczności) 
o wymiarach: 5,0 m x 5,0 m, 

d) obowiązuje realizacja: obustronnego 
chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświe-
tlenia ulicznego, 

e) docelowo skrzyżowanie z ulicą KDR zgod-
nie z rysunkiem planu, w pierwszym eta-
pie możliwe pozostawienie obecnego 
przebiegu jako tymczasowego. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 
dla którego obowiązują następujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu:  ereny publicznej 

0omuni0acji  roRowej; 
2) Ra zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje 

się lokalizację ulicy klasy „D” – dojazdowej; 
3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: loka-

lizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

4) Rasady i standardy urządzania terenu: 
a) obowiązuje docelowa szerokośi ulicy 

w liniach rozgraniczających – 10,0 m, 
w pierwszym etapie możliwe pozostawie-
nie ulic istniejących w dotychczasowej 
szerokości, częśi ulicy 3KDD leży poza 
granicą terenu objętego planem, 

b) szerokośi jezdni – min. 5,0 m, 
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c) obowiązuje realizacja chodnika oraz 
oświetlenia ulicznego. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem: od 1KDW do 16KDW, dla których 
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu:  ereny wewnę rznej 

0omuni0acji  roRowej; 
2) Ra zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje 

się: lokalizację ulicy wewnętrznej; 
3) Ra zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) rezygnację z realizacji ulicy wewnętrznej 
zgodnie z zapisem pkt. 4 przy innym po-
dziale nieruchomości, 

c) przekształcenie w komunikację publiczną; 
4) Rasady i standardy urządzania terenu: 

a) minimalna szerokośi w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu: 
• 1KDW – 5,0 m – częśi ulicy w grani-

cach niniejszego planu – pozostała 
częśi winna miei szerokośi 5,0 m, 
zabroniona rezygnacja z ulicy, 

• 2KDW – 10,0 m – dojazd do działki 
z przejazdem przez rów, można zawę-
zii do 6,0 m w miarę potrzeby, 

• 3KDW – 9,0 m – wskazane poszerze-
nie ulicy w miarę możliwości, można 
skrócii ulicę przy innym podziale tere-
nu na działki, 

• 4KDW – 5,0 m – wskazane poszerze-
nie ulicy w miarę możliwości, można 
skrócii ulicę lub zrezygnowai z niej 
przy podziale na 2 działki z dojazdem 
z 1KDR, 

• 5KDW – 10,0 m – zabroniona rezy-
gnacja z ulicy lub przekształcenie 
w ulicę z placem do zawracania, 

• 6KDW – 6,0 m – można skrócii ulicę 
lub zrezygnowai z niej przy podziale na 
2 działki z dostępem z 1KDL, 

• 7KDW – 6,0 m – można skrócii ulicę 
lub zrezygnowai z niej przy podziale na 
2 działki z dostępem z 1KDL, 

• 8KDW – 6,0 m – zgodnie z istniejącym 
podziałem, 

• 9KDW – 8,0 m, 
• 10KDW – 8,0 m, 
• 11KDW – 8,0 m, 
• 12KDW – 8,0 m, 
• 13KDW – 6,0 m – można skrócii ulicę 

lub zrezygnowai z niej przy innym po-
dziale terenu na działki. 

• 14KDW – 8,0 m – zabroniona rezy-
gnacja z ulicy lub przekształcenie 
w ulicę z placem do zawracania, 

• 15KDW – 6,0 m – można skrócii ulicę 
lub zrezygnowai z niej przy innym po-
dziale terenu, 

• 16KDW – 6,0 m – można skrócii ulicę 
lub zrezygnowai z niej przy innym po-
dziale terenu, 

b) ulice wewnętrzne winny byi jednoprze-
strzenne – pozbawione krawężników, 

c) place do zawracanie, zgodnie z rysunkiem 
planu, w razie korekty podziału terenu 
place do zawracania można przesunąi, tak 
aby znajdowały się na granicy najdalszej 
obsługiwanej działki; 

d) w obrębie skrzyżowań z ulicami: KDR, 
KDL, KDD obowiązują narożne ścięcia linii 
rozgraniczających (trójkąty widoczności) 
o wymiarach: 4,0 m x 4,0 m. 

§ 6 

SzczeR/lne warun0i zaRospo arowania  eren/w 
oraz oRraniczenia w ich uży 0owaniu 

Rarurowanie lub likwidacja rowów melioracyjnych 
oraz ewentualna zmiana ich przebiegu możliwa jest 
wyłącznie na warunkach określonych przez zarząd-
cę rowów, po przeprowadzeniu badań gruntowych 
i wykonaniu dokumentacji melioracyjnej uzgodnio-
nej z organem ds. melioracji w celu wyeliminowania 
możliwości zalania wodami deszczowymi terenów 
budowlanych. 

§ 7 

Terminy i sposoby  ymczasoweRo zaRospo a- 
rowania, urzą zenia i uży 0owania  eren/w 

rereny, dla których plan ustala inne przeznaczenie 
niż funkcjonujące przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej uchwały, mogą byi wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z planem. 

§ 8 

WymaRania wyni0ające z po rzeb 0sz aw owania 
przes rzeni publicznych 

W granicach obszaru objętego planem wyznacza się 
tereny komunikacji publicznej i zieleni parkowej 
oznaczone symbolami: 1RP – 2RP, stanowiące 
przestrzenie publiczne, których zasady zagospoda-
rowania określono w § 4 ust. 3. 

R o z d z i a ł  III 

DASADY  OMSŁUGI  W  DAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ 

§ 9 

Dasa y mo ernizacji, rozbu owy i bu owy 
sys em/w infras ru0 ury  echnicznej 

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia tere-
nów: 
1) Raopatrzenie w wodę – z sieci wodociągo-

wej, na warunkach określonych przez zarząd-
cę sieci; 

2) Odprowadzanie ścieków bytowych i komu-
nalnych – do kanalizacji sanitarnej i do 
oczyszczalni; 

3) Odprowadzanie wód opadowych – na działce 
własnej, w sposób niepowodujący zakłóceń 
stosunków wodnych na gruntach przyle-
głych, lub do lokalnej sieci deszczowej; 

4) Raopatrzenie w energię elektryczną – z sieci 
energetycznej, na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci; 
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5) Ra zgodne z ustaleniami planu uznaje się 
możliwośi: likwidacji, przesunięcia lub ska-
blowania istniejącej linii energetycznej śred-
niego napięcia; 

6) W przypadku likwidacji, przesunięcia lub ska-
blowania istniejącej linii energetycznej śred-
niego napięcia, nie obowiązuje wyznaczona 
na rysunku planu strefa ochronna linii energe-
tycznej; po realizacji napowietrznej linii śred-
niego napięcia obowiązuje strefa ochronna li-
nii zgodnie z przepisem szczególnym; 

7) Ogrzewanie budynków – paliwem o niskiej 
zawartości zanieczyszczeń jak gaz, olej opa-
łowy, energia elektryczna i inne uznane za 
ekologiczne; 

8) Unieszkodliwienie odpadów stałych byto-
wych winno odbywai się poprzez gromadze-
nie w przystosowanych pojemnikach oraz 
zorganizowany wywóz na wysypisko odpa-
dów komunalnych; 

9) Wyklucza się lokalizację masztów telefonii 
komórkowej i masztów radiowych na obsza-
rze objętym planem. 

2. Ustala się następujące zasady budowy syste-
mów infrastruktury technicznej: 
1) Sieci infrastruktury technicznej należy projek-

towai wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
w sposób zapewniający możliwośi ich kon-
serwacji i modernizacji oraz racjonalne zago-
spodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie 
z ich przeznaczeniem określonym w planie; 

2) Urządzenia techniczne, dla których nie prze-
widziano wydzielonych terenów oraz które 
nie będą mogły byi realizowane w liniach 
rozgraniczających terenów komunikacji, mo-
gą byi realizowane w granicach własności 
prywatnych za zgodą ich właścicieli; 

3) W przypadku przebudowy lub rozbudowy 
sieci infrastruktury technicznej nakazuje się 
ich prowadzenie pod powierzchnią terenu. 

R o z d z i a ł  IV 

DASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 10 

Dasa y ochrony śro owis0a przyro niczeRo 

1. Wszelkie uciążliwości związane z dopuszczeniem 
działalności usługowej w budynku mieszkalnym 
nie  mogą  powodowai  ponadnormatywnego 
obciążenia środowiska naturalnego poza grani-
cami działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny. 

2. W granicach obszaru objętego zmianą planu 
wyklucza się możliwośi wprowadzania do grun-
tu nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

3. Wyklucza się zanieczyszczanie wód podziem-
nych i gleby substancjami powstającymi 
w wyniku prowadzonej działalności gospodar-
czej. 

4. Powierzchnie  narażone  na  zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi powinny byi 
utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe 

zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi 
powinny byi przed odprowadzeniem oczyszczo-
ne. 

5. W granicach obszaru objętego zmianą planu 
wartości progowe poziomów hałasu nie mogą 
przekraczai wielkości określonych w obowiązu-
jących przepisach prawnych ustalonych dla te-
renów przeznaczonych na cele zabudowy 
mieszkaniowej. 

6. Obszar objęty planem położony jest w granicach 
projektowanego obszaru chronionego krajobrazu 
„Wzgórza rrzebnickie”. Na obszarze projekto-
wanego obszaru chronionego krajobrazu do cza-
su jego utworzenia obowiązuje: 
1) harmonizowanie budownictwa z otoczeniem 

krajobrazowym, 
2) szczególna dbałośi o zabytki kultury mate-

rialnej, 
3) zakaz niszczenia lub uszkadzania zadrzewień 

i zakrzaczeń śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych. 

§ 11 

Dasa y ochrony  zie zic wa 0ul uroweRo 
i zaby 0/w oraz  /br 0ul ury wsp/wczesnej 

Ochrona zabytków archeologicznych: wszelkie za-
mierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych 
na przedmiotowym obszarze podlegają następują-
cemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pi-
semnego powiadomienia Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Rabytków o terminie roz-
poczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystą-
pienia zabytków i obiektów archeologicznych wy-
magane jest podjęcie ratowniczych badań wykopa-
liskowych, za pozwoleniem DWKR. 

§ 12 

Sposoby zaRospo arowania  eren/w lub obie0 /w 
po leRających  ochronie  na  po s awie  przepis/w 

o rębnych 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją tereny górnicze, obszary narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

R o z d z i a ł  V 

PRDEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub 
użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 30%. 

§ 14 

Rałącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik graficzny nr 1 – Rysunek planu w skali 

1:2000; 
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2) załącznik nr 2 – Sposób realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy; 

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wisznia Mała. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRREWODNIRRDRI 
 RADI GMINI 

 TADEUSZ WYRWAS 
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Dawączni0 nr 1  o uchwawy Ra y Gminy 
Wisznia Mawa nr w/XwI/92/08 z  nia 
23 0wie nia 2008 r. (poz. 2098) 
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Dawączni0 nr 2  o uchwawy Ra y Gminy 
Wisznia Mawa nr w/XwI/92/08 z  nia 
23 0wie nia 2008 r. (poz. 2098) 

 
 
 

SPOSÓM REALIDACJI, DAPISANYCH W MPDP WYSOKI KOŚCIÓŁ II 
INWESTYCJI D DAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ, 

KTÓRE NALEŻĄ DO DADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 
 
1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie realizacji sieci drogowej – przewiduje się przebudowę ulic publicznych 
gminnych oznaczonych 1KDD i 1KDL; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę – przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej; 
3) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych – przewiduje się budowę sieci kanaliza-

cyjnej w ulicach; 
4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – przewiduje się budowę sieci kanalizacyj-

nej w ulicach. 
 
2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
1) w zakresie realizacji ulic publicznych    – Gmina Wisznia Mała; 
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę      – Gmina Wisznia Mała; 
3) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej   – Gmina Wisznia Mała; 
4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej  – Gmina Wisznia Mała. 

 
 
 
 
 
 
 

Dawączni0 nr 3  o uchwawy Ra y Gminy 
Wisznia Mawa nr w/XwI/92/08 z  nia 
23 0wie nia 2008 r. (poz. 2098) 

 
 
 

RODSTRDYGNIĘCIE DOTYCDĄCE SPOSOMU RODPATRDENIA UWAG 
DGŁOSDONYCH DO PROJEKTU MPDP WYSOKI KOŚCIÓŁ II 

 
 
W trakcie wyłożenia projektu MPRP WISOKI KOŚRIIŁ II do publicznego wglądu, tzn. 
w okresie od 18 lutego do 17 marca 2008 r., a także w okresie 14 dni, tj. do 7 kwietnia 
2008 r., nie zgłoszono żadnych uwag do projektu. 
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2099 

  

 PREDES  Wrocław, dnia 26 czerwca 2008 r.  
 URDĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-20/2008/2057/VI-A/MK 

DECYDJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpa rzeniu wnios0u 

z dnia 30 kwietnia 2008 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 16 maja oraz 6 i 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

„Prze siębiors wa Gospo ar0i Miejs0iej” 
Sp/w0a z oRraniczoną o powie zialnością 

z siedzibą w Polkowicach 

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

pos anawiam 
za wier zić  aryfę  la ciepwa 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji, na okres do  nia 31 lipca 2009 r. 

 
 

UDASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na:  
1) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PRR/447/2057/U/Or-6/98/AŁ, ze zmianami z dnia 

– 5 kwietnia 2000 r. nr PRR/447/S/2057/U/3/2000,  
– 13 listopada 2001 r. nr PRR/447A/2057/W/3/2001/nK, 
– 20 lipca 2005 r. nr  PRR/447n/2057/W/OWR/2005/rr, 
– 9 sierpnia 2007 r. nr PRR/447-RrO/2057/W/OWR/2007/JM, 

2) obrót ciepłem nr ORR/121/2057/U/Or-6/98/AŁ ze zmianami z dnia:  
– 5 kwietnia 2000 r. nr ORR/121/S/2057/U/3/2000, 
– 9 sierpnia 2007 r. nr ORR/121-RrO/2057/W/OWR/2007/JM. 

w dniu 30 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Rgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, 
oraz proponują okres ich obowiązywania.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).  
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Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz usta-
lania stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierw-
szego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów ponie-
sionych w 2007 r. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnio-
skiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa 
na okres jednego roku. 
 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 
 

POURRENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

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

O wowanie należy przeswać na a res Powu niowo-Dacho nieRo O  ziawu TerenoweRo Urzę u ReRulacji 
EnerRe y0i – ul. Marszaw0a J/zefa Piwsu s0ieRo 49–57, 50-032 Wrocwaw.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 R upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR 
 POŁUDNIOWO-RARHODNIEGO 
  ODDRIAŁU rERENOWEGO 
 URRĘDU REGULARJI ENERGErIKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
 
 

Prze siębiors wo Gospo ar0i Miejs0iej sp. z o.o. 
w Pol0owicach 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 26 czerwca 2008 r. nr OWR-4210-20/2008/2057/VI-A/MK 

 
 

1. Objaśnienie pojęć używanych w  aryfie 

1) us awa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905), 

2) rozporzą zenie  aryfowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, 
poz. 1423),  

3) rozporzą zenie o fun0cjonowaniu sys em/w 
ciepwowniczych – rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 92),  
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  4) prze siębiors wo enerRe yczne, sprze awca – 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. 
z o.o. z siedzibą w Polkowicach, prowadzące 
działalnośi gospodarczą w zakresie przesyłania 
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, 

  5)  os awca ciepwa – „Energetyka” sp. z o.o. 
z siedzibą w Lubinie, przedsiębiorstwo energe-
tyczne prowadzące działalnośi gospodarczą 
w zakresie wytwarzania ciepła, 

  6) o biorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie zawartej umowy z przed-
siębiorstwem energetycznym,  

  7)  aryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warun-
ków ich stosowania, opracowany przez sprze-
dawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla 
określonych w nim odbiorców w trybie okre-
ślonym ustawą,  

  8) Rrupa  aryfowa – grupa odbiorców korzystają-
ca z usług związanych z zaopatrzeniem w cie-
pło, z którymi rozliczenia są prowadzone na 
podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz 
warunków ich stosowania,  

  9) źr/ wo ciepwa – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,  

10) sieć ciepwownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych,  

11) przywącze – odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego,  

12) węzew cieplny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego 
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostar-
czanego do instalacji odbiorczych,  

13) ins alacja o biorcza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do transportowa-
nia ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru cie-
płej wody w obiekcie,  

14) u0wa  pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony 
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, 
zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości 
i parametrów nośnika ciepła, których wskaza-
nia stanowią podstawę do obliczenia należno-
ści z tytułu dostarczania ciepła,  

15) zam/wiona moc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej największa moc 
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w wa-

runkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-
ślonymi w odrębnych przepisach warunkach 
technicznych oraz wymaganiami technologicz-
nymi dla tego obiektu jest niezbędna do za-
pewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła, w celu utrzymania 

normatywnej temperatury i wymiany powie-
trza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji, 

16) warun0i obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej, 
w której zlokalizowane są obiekty, do których 
jest dostarczane ciepło,  

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

17) nieleRalne pobieranie ciepwa – pobieranie ciepła 
bez zawarcia umowy, z całkowitym lub czę-
ściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub przez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy. 

2. Da0res  ziawalności Rospo arczej związanej 
z zaopa rzeniem w ciepwo 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. 
z siedzibą w Polkowicach prowadzi działalnośi 
gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji 
ciepła oraz obrotu ciepłem na terenie Gminy Polko-
wice.  

Działalnośi prowadzona jest na podstawie udzielo-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
koncesji z dnia 28 października 1998 roku: 
1) na przesywanie i  ys rybucję ciepwa 

nr PRR/447/2057/U/Or-6/98/AŁ z późniejszymi 
zmianami: 
– z dnia 5 kwietnia 2000 r. 

nr PRR/447/S/2057/U/3/2000, 
– z dnia 13 listopada 2001 r. 

nr PRR/447A/2057/W/3/2001/nK, 
– z dnia 20 lipca 2005 r. 

nr PRR/447n/2057/W/OWR/2005/rr, 
– z dnia 9 sierpnia 2007 r. 

nr PRR/447-RrO/2057/W/OWR/2007/JM, 
2) na obr/  ciepwem nr ORR/121/2057/U/Or-6/ 

/98/AŁ z późniejszymi zmianami: 
– z dnia 5 kwietnia 2000 r. 

nr ORR/121/S/2057/U/3/2000, 
– z dnia 9 sierpnia 2007 r. 

nr ORR/121-RrO/2057/W/OWR/2007/JM. 

 

3. Po ziaw o biorc/w na Rrupy  aryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grup taryfowe: 

Lp. GRUPI rARIFOWE 

A.1. 
Odbiorcy zasilani ze źródła ciepła dostawcy ciepła, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów 
cieplnych sprzedawcy 

A.2. Odbiorcy zasilani ze źródła ciepła dostawcy ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 
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4. Ceny i s aw0i opwa  

4.1. Ro zaje oraz wyso0ość s awe0 opwa  sprze awcy 
 

Wysokośi stawek opłat 
Grupy odbiorców 

A.1. A.2. 
Rodzaje stawek opłat Jednostki 

netto brutto* netto brutto* 
zł/MW/rok 23 165,13 28 261,46 14 386,85 17 551,96 Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe  rata miesięczna 1 930,43 2 355,12 1 198,90 1 462,66 
Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe  

zł/GJ 8,21 10,02 6,19 7,55 

 
* Stawki opłat brutto uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
4.2. Ro zaje cen  os awcy ciepwa 

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy 
sprzedaży ciepła, będą uwzględniały również: 
– cenę ciepła (w zł/GJ), 
– cenę za zamówioną moc cieplną  (w zł/MW), 
– cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania 

instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego 
ubytków (w zł/m3), 

ustalone w taryfie dostawcy ciepła. 
 
4.3. S aw0i opwa  za przywączenie  o sieci ciepwow-

niczej 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci 
ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki 
opłat za przyłączenie do sieci. 
 

Stawki opłat (netto)* Rodzaj przyłącza 
2 x Dn rechnologia preizolowana 

mm zł/mb 
32 165,23 
40 167,61 
50 179,47 
65 203,75 

* Do stawek opłat doliczony będzie podatek od towarów 

i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

5. Spos/b obliczania opwa  

Wysokośi opłat oblicza się w następujący sposób: 

– miesięczna ra a opwa y za zam/wioną moc ciepl-
ną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny 
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy tary-
fowej, 

– opwa a za ciepwo – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla 
danej grupy taryfowej, 

– opwa a za nośni0 ciepwa – pobierana za każdy 
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, 

stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczo-
nego do napełniania i uzupełnienia ubytków wo-
dy w instalacjach odbiorczych, ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiaro-
wo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle 
cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej 
grupy taryfowej,  

– miesięczna ra a opwa y s awej za uswuRi przesywo-
we – pobierana w każdym miesiącu, stanowi 
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 
1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 
dla danej grupy taryfowej,  

– opwa a zmienna za uswuRi przesywowe – pobiera-
na za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego cie-
pła ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalo-
wanego na przyłączu do węzła cieplnego albo 
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w umowach, 
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we dla danej grupy taryfowej, 

– opwa a za przywączenie – obliczona jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłącze-
nie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przy-
łącza. 

6. Warun0i sprze aży ciepwa 

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy 
zachowaniu parametrów jakościowych nośnika 
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 

W przypadkach: 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 
odbiorcy, 

– nielegalnego pobierania ciepła,  
stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
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7. Dasa y wprowa zania zmiany cen i s awe0 opwa  

raryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  

Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni 

i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowa-
nia. 

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywai: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

– Dolnośląskiego 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 Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Rakładzie Obsługi 

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

Rbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w nibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

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

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

 

Wy awca: Wojewoda Dolnośląski 

Re a0cja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 

S0wa ,  ru0 i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Rakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dys rybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

rłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Rakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 
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