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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XI/121/07 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

w sprawie zasad rejestracji i znakowania psww na terenie G inj Porkowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15d art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142d 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23d poz. 220d Nr 62d poz. 558d Nr 113d poz. 984d 
Nr 153d poz. 1271d Nr 214d poz. 1806; z 2003 r. Nr 80d poz. 717d Nr 162d 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102d poz. 1055d Nr 116d poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172d poz. 1441d Nr 175d poz. 1457; z 2006 r. Nr 17d poz. 128d Nr 181d 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48d poz. 327d Nr 138d poz. 974d Nr 173d 
poz. 1218)d w związku z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 180d poz. 2008d Nr 236d poz. 1495; z 2006 r. Nr 144d poz. 1042) 
uchwala sięd co następujen 

 
 

§ 1 

1. Na terenie Gminy Polkowice wprowadza się obo-
wiązek ewidencjonowania wszystkich psów w reje-
strze psów prowadzonym przez Urząd Gminy 
w Polkowicach. 

2. Właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do 
ich rejestracji w Urzędzie Gminy Polkowice do koń-
ca I kwartału 2008 r. 

3. nsoby nabywające psy po 1 stycznia 2008 r. zo-
bowiązane są do ich rejestracji w terminie 30 dni 
od dnia wejścia w ich posiadanie. 

4. nbowiązekd o którym mowa w ust. 1d nie dotyczy 
szczeniąt w wieku do 3 miesięcy. 

5. Rejestr będzie prowadzony w tormie komputerowej 
stałej bazy danych i zawierać będzie następujące 
dane dotyczącen 
1) numeru ewidencyjnego psad 
2) daty rejestracjid 
3) opisu psa (nazwad rasad płećd wiek w dniu reje-
stracjid maść)d 

4) numeru identytikacyjnegod 
5) nazwiska i imienia właściciela psa oraz jego ad-
resud 

6) daty skreślenia z ewidencjid 
7) nazwiskad imienia i adresu nowego właściciela 
psa. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 2 –  83  – Poz. 16 i 17 

§ 2 

1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowa-
nym przez bezdomne psyd na posiadaczy psów za-
mieszkujących stale na terenie Gminy Polkowice 
nakłada się obowiązek dokonania ich trwałego 
oznakowania w sposób określony w ust. 7d w ter-
minie i miejscu podanym do publicznej wiadomości. 

2. Znakowanie psów odbywać się będzie nieodpłatnie 
pod warunkiem dokonania ich rejestracji w rejestrze 
psów prowadzonym przez Urząd Gminy Polkowice. 

3. nsobad która stała się posiadaczem nieoznakowa-
nego psad zobowiązana jest do dokonania trwałego 
oznakowania psa w terminie 30 dni od daty naby-
cia psa. 

4. W przypadku szczeniąt obowiązek trwałego zna-
kowania powstaje po ukończeniu trzeciego miesią-
ca życia. 

5. nsobyd posiadające na dzień 1 stycznia 2008 r. psy 
trwale oznakowane w dniu wejścia w życie uchwa-
łyd winny je zarejestrować w Urzędzie Gminy Po-
lkowice w terminie określonym w § 1 ust. 2. 

6. nsoby nabywające po 1 stycznia 2008 r. psy trwa-
le oznakowane winny je zarejestrować w terminie 
określonym w § 1 ust. 3. 

7. Trwałe oznakowanie psa polega na wszczepieniu 
psu metodą iniekcji podskórnejd elektronicznego mi-
niaturowego nadajnika kodu (mikroczipu) z odpo-
wiadającym mu numerem identytikacyjnym. Zabieg 
będzie dokonywany przez upoważnionego lekarza 
weterynarii. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiegod z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW R DW 

 STEFAN CIŻMAR 

 
 
 

17 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 
NR 103/07 

z dnia 5 grudnia 2007 r. 

z ieniająca uchwałę nr 16/03 Radj Miejskiej w Strzego iu z dnia 25 rutego 
2003 r. w sprawie wieroretniego progra u gospodarowania  ieszkaniowj  

zasobe  G inj Strzego  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 21 ust. 1d 2 pkt 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorówd mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ro-
deksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31d poz. 266 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w  Strzegomiu uchwalad co następujen 

 
 

§ 1 

W „Programie gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy na lata 2003–2007”d stanowiącym za-
łącznik do uchwały nr 16/03 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Strzegomd wprowadza się zmianę polega-
jącą nan 

w punkcie IV. Z S DW PnrITWRI DZWNSZnWEJ  
nR Z W RUNRI nBNIŻ NI  DZWNSZU 

w załączniku nr 8 – T BEr  nDZWNSZnW NI  
MIESZR Ń nPR DnW N  N  PnDST WIE 
UST WW Z DNI  21 DZERWD  2001 R. 
n nDHRnNIE PR W rnR TnRÓWd 
MIESZR NInWWM Z SnBIE GMINW I n ZMI NIE 
RnDERSU DWWIrNEGn w UW G DH w poz. 1 do 
istniejącego zapisu dodaje się zapis o następującej 
treścin 

„Dla lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminyd 
położonychn 

– w Strzegomiun  l. Wojska Polskiego 25/2d  l. Woj-
ska Polskiego 25/3d Boh. Getta 4ad Brzegowa 55/1d 
Brzegowa 55/2d Brzegowa 55/3d Brzegowa 55/4d 
Brzegowa 71/3d Świdnicka 38/1d Świdnicka 38/3; 

– w Goczałkowien Szkolna 5/1d Szkolna 5/2d Szkolna  
5/5; 

– w Rostrzyn Rościuszki 19/1d Rościuszki 19/2; 
– w Ruskun 17/1d 17/2d 17/3d 17/4d 17/5d 17/7d 
17/8d 46/1d 46a/1d 46a/2;  

– w Stanowicachn nlszańska 25/1d nlszańska 25/2d 
nlszańska 25/3d nlszańska 25/6; 

– w Jaroszowien 23/1d 51/1d 51/2d 94/1d 94/2d 94/3d 
125/1d 125/2d 126/1d 126/2d 133a/4d 135/1d 
133/1d 133/2d 133/3d 133a/2d 133a/3d 133a/5d 
134/3d 134/4d 134a/2d 135/4d 135a/2d 135a/4d 
135a/5d 136/1d 136/2d 136/3d 136a/2d 136a/4d 
136a/5d 137/1d 137/2d 137/3d 137a/2d 137a/4d 
137a/5 

wprowadza się możliwość obniżki stawki czynszu do 
poziomu czynszu socjalnego obwiązującego w gminie 
Strzegom.”. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 2 –  84  – Poz. 17 i 18 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Strzegomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW MIEJSRIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 
NR XV/123/07 

z dnia 27 listopada 2007 r. 

w sprawie uchwarenia „Progra u opieki nad zabjtka i G inj Strzerina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162d poz. 1568 z późn. zm.) 
Rada Miasta Strzelina uchwalad co następujen 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zabyt-
kami Gminy Strzelin” zaopiniowany pozytywnie przez 
Wojewódzkiego Ronserwatora Zabytków we Wrocła-
wiu w poniższym brzmieniu wraz załącznikami nr 1 
i 2. 

§ 2 

1. Ronstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 5 i 6 
stanowid że ochrona dziedzictwa kulturowego jest 
obowiązkiem państwad a w art. 82 Ronstytucjid że 
zabytki i ich wartości niematerialne są dobrem 
wspólnymd za dbałość których odpowiada państwo. 
Ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym stanowin „... zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W art. 7 ust. 1 pkt 9 – do zadań tych zalicza się 
między innymin kształtowanie ładu przestrzennegod 
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad nabyt-
kami. 

2. Podstawą prawną sporządzenia gminnego progra-
mu opieki nad zabytkami jest ustawa z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162d poz. 1568). 
Zgodnie z tą ustawą program taki sporządza Bur-
mistrz Gminy na okres 4 lat. Program uchwala Ra-
da Gminy po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego 
Ronserwatora Zabytków. 

§ 3 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków 
w tormie zbioru kart adresowych zabytków nieru-
chomych z terenu Gminy Strzelind objęty woje-
wódzką ewidencją zabytków. 

2. Ewidencja zabytków jest podstawą sporządzenia 
programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelin. 

3. Program opieki nad zabytkami Gminy Strzelin jest 
zgodny z dokumentami strategicznymid a w szcze-
gólności zn 
– Strategią Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2000–
–2015 przyjętą uchwałą nr XI/188/2000 Rady 
Miejskiej Strzelina z dnia 23 marca 2003 r.d 

– rokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Strze-
lina na lata 2005–2007 i 2007–2013 przyjęty 
uchwałą nr XrIV/411/05 Rady Miejskiej Strzeli-
na z dnia 29 listopada 2005 r.  

4. Przy sporządzaniu studium i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego należy 
uwzględnić w szczególności ochronęn 
– zabytków nieruchomych i ich otoczenia wpisa-
nych do rejestrud 

– innych zabytków nieruchomych znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków. 

– parków kulturowych. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 2 –  85  – Poz. 18 

§ 4 

DZIAŁANIA OGÓLNE 

Gmina Strzelin będzie wpierać działania właścicieli lub 
posiadaczyd a także podejmować samodzielne działania 
w celun 
1. Realizacji remontud konserwacji i odnowy zabytków 
w ramach zadań samorządowychd 

2. Pozyskiwania środków z UE na prace związane 
z ratowaniem zabytków lub odnowąd 

3. Wpisania dziedzictwa kulturowego w programy 
związane z rozwojem Gminyd 

4. Powiązania dziedzictwa kulturowegod archeologicz-
negod przyrodniczego w opracowywanych planach 
zagospodarowania przestrzennego gminyd 

5. Propagowania idei odnowy zabytków i ochrony 
dziedzictwa kulturowego w szkołach na terenie 
gminyd 

6. Dążenia do powstrzymania degradacji zagrożonych 
obiektów zabytkowych na terenie gminyd 

7. Udzielania pomocy prawnej i tinansowej w dopro-
wadzeniu zabytków kultury do należytego stanu 
technicznegod 

8. Wspierania projektów związanych z zagospodaro-
waniem obiektów zabytkowychd 

9. Przeprowadzania okresowych przeglądów stanu 
obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem zabezpieczeń przeciwwłamaniowych 
i ochrony ppoż. 

§ 5 

PROMOCJA 

1. Udostępnienie i aktualizacja gminnej ewidencji za-
bytków na stronie internetowej Gminy Strzelin. 

2. Wspieranie wydawnictw związanych z historią 
gminy i ochroną dóbr kultury. 

3. Dotinansowanie szkolnych konkursów wiedzy 
o zabytkach gminy oraz wycieczek szkolnychd któ-
rych celem jest poznawania zabytków gminy. 

4. Uczestnictwo Gminy Strzelin oraz właścicieli zabyt-
ków w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

5. Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Strze-
lin intormacji dotyczących historii poszczególnych 
miejscowości z terenu gminy. 

§ 6 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

1. Zapobieganie rozproszeniu osadnictwa i ochrona 
historycznie ukształtowanych układów osadni-
czych. 

2. Wyznaczanie w planach miejscowych nowych te-
renów pod zabudowę mieszkaniową na zasadzie hi-
storycznych siedlisk. 

3. Wypełnianie zabudową wolnych działek budowla-
nych w obszarze historycznych siedlisk. 

4. Utrzymanie cech budownictwa regionalnego 
w nowo projektownej architekturze. 

5. Przeciwdziałanie niszczeniu stanowisk archeolo-
gicznych. 

6. Podejmowanie działań mających na celu ochronęd 
zachowanie i rewaloryzację stanowisk archeolo-
gicznych (grodziskad kurhany pozostałości siedzib 
i urządzeń obronnych). 

7. nchrona historycznie ukształtowanego układu prze-
strzennego miejscowości i relacji pomiędzy zespo-
łami zabytkowej zabudowy. 

8. Wypracowanie standardów zagospodarowania 
i estetyki zabytkowych przestrzeni publicznych. 

§ 7 

OCHRONA ZABYTKÓW W GMINIE STRZELIN 
Lata 2007–2011 

Gminny program ochrony zabytków obejmuje obiekty 
z terenu Gminy Strzelin uwzględnione w załącznikach 
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały oraz obiekty arche-
ologiczne udokumentowane w ramach  .Z.P. – wyniki 
dostępne w Urzędzie Wojewódzkiego Ronserwatora 
Zabytków we Wrocławiu. nbiekty zabytkowe osiada-
jące zabezpieczenia antywłamaniowe oraz ppoż. będą 
traktowane priorytetowo przy rozpatrywaniu wnio-
sków o dotinansowanie z budżetu gminy. Rewaloryza-
cja obiektów zabytkowych ma na celu zahamowanie 
procesu degradacji oraz zwiększenie atrakcyjności dla 
potrzeb społecznychd turystycznych i edukacyjnych. 
1. Gmina Strzelin podejmie działania w celu ochrony 
najbardziej wartościowych historycznie obiektów 
zabytkowych położonych na terenie Miasta i Gminy 
Strzelin według poniższego wykazun 
– Wieża ratuszowa wraz z budynkiem ratusza 
w Strzelinied 

– Pozostałości obwarowań miejskich w Strzelinied 
a) tragmenty pierścienia murów ul. Pocztowad 
Staszicad Brzegowad Młynarskad 

b) Baszta prochowad 
– Rotunda p.w. św. Gotarda w Strzelinied 
– Rościół N.M.P. ul. Staromiejska w Strzelinied 
– Rościół paratialny Podwyższenia Rrzyża św. 
ul. św. Floriana w Strzelinied 

– Raplica szpitalna św. Jerzego przy ul. Brzegowej 
w Strzelinied 

– Sąd królewski – Dom Rsiążąt Brzeskich przy 
ul. Rsiążąt Brzeskich w Strzelinied 

– Rościół p.w. św. Jakuba w Brożcud 
– Rościół p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Białym Ro-
ścieled 

– Rościół p.w. Narodzenia Jana Dhrzciciela w Bie-
drzychowied 

– Rościół paratialny p.w. św. Józeta w Dankowi-
cachd 

– Rościół p.w. św. Jana Rantego w Nieszkowi-
cachd 

– Rościół par. św. Marcina w Nowolesiud 
– Rościół paratialny p.w. Narodzenia N.M.P. w Ru-
ropatnikud 

– Rościół tilialny p.w. Najświętszej Marii Panny 
w Rarszowied 

– Rościół tilialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Żeleźnikud 

– Rlasztor sióstr Boromeuszek ul. św. Floriana 2 
w Strzelinied 

– Dawny cmentarz obecnie park miejski ul. Staszi-
ca w Strzelinied 

– Park miejski (południowa część) w Strzelinied 
– Zespół dworca kolejowego w Strzelinie ul. Bolka 
I Świdnickiego 1d 

– Wieża ciśnień – Gościęcice Dolned 
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– Dom mieszkalny ul. Pocztowa 4 w Strzelinie 
(dawny więzień)d 

– Plebania ewangelicka (były internat ZSZ) 
ul. Szkolna w Strzelinied 

– Park podworski w Dankowicachd 
– Zespół dworski w Nieszkowicachd 
– Uliced Wodnad św. Florianad św. Michała  rcha-
nioład Zamkowa w Strzelinied 

– Budynek Urzędu Miasta i Gminy Strzelind ul. 
Ząbkowicka 11d 

– Zespół pałacowy nr 31 w Pławnejd 
– Zespół pałacowy w Żeleźniku. 

2. Gmina Strzelin w miarę posiadanych środków po-
dejmie działania zmierzające do udzielenia pomocy 
tinansowej właścicielom obiektów zabytkowych 
niewyszczególnionych w powyższym wykazied a 
ujętych w załącznikach nr 1 i 2. 

3. Podjęte zostaną starania do wykonania projektu 
studialnego odbudowy tragmentów zabudowy Ryn-
ku w Strzelinie uwzględniający historyczny układ 
przestrzenny. 

4. Rada Gminy Strzelin corocznie w uchwale budże-
towej określi wysokość środków przeznaczonych 
na dotacje na prace konserwatorskied restaurator-
skie lub roboty budowlane w obiektach zabytko-
wych. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 9 

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

 ZDZISŁAW RATAJ 
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Załącznik nr 1 do uchwałj Radj 
Miejskiej Strzerina nr XV/123/07 
z dnia 27 ristopada 2007 r. (poz. 18) 
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Załącznik nr 2 do uchwałj Radj 
Miejskiej Strzerina nr XV/123/07 
z dnia 27 ristopada 2007 r. (poz. 18) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XVII/120/07 

z dnia 8 października 2007 r. 

w sprawie  uchwarenia  z ianj   iejscowego  pranu  zagospodarowania 
przestrzennego części zachodniej i pwłnocnej  iasta Prusice – część „Aa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.)d art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80d poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr rXXVIII/448/06 
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „ ” 
po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice” uchwa-
lonego uchwałą Rady Gminy Prusice nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 
1999 r. z późn. zm.d Rada Miasta i Gminy Prusice uchwalad co następujen 

 
 

D z i a ł  I 

Ustarenia ogwrne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta Prusice – część „ ”d obejmującą obszar przy 
ul. ngrodowej w Prusicachd zwaną dalej planemd 
o granicach naniesionych na rysunku planu. 

§ 2 

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące 
załącznikin 
1. Rysunek planu w skali 1n1000 – załącznik nr 1d 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgło-
szonych do projektu planu – załącznik nr 2d 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu intrastruktury tech-
nicznej oraz zasadach ich tinansowania – załącznik 
nr 3. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu jest zgodny 
z art. 15 ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 4 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa on 
1. przepisach szczegwrnjch i odrębnjch – należy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymid 

2. obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty granicami opracowaniad 

3. terenie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną 
liniami rozgraniczającymi część obszarud 

4. przeznaczeniu podstawowj  – należy przez to 
rozumieć przeznaczenied którego udział przeważa 
na danym terenied 

5. przeznaczeniu dopuszczarnj  – należy przez to 
rozumieć inne przeznaczenied które jedynie uzupeł-
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nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie 
występuje samodzielnie na danym terenied 

6. zabudowie  ieszkaniowej jednorodzinnej – należy 
przez to rozumieć detinicję zabudowy jednorodzin-
nejd zgodnie z brzmieniem ustalonym w przepisach 
ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych 
do tej ustawyd 

7. usługach – należy przez to rozumieć działalność 
taką jak administracjad kulturad oświata i naukad 
służba zdrowiad opieka społeczna i socjalnad obsłu-
ga bankowad handeld w tym sprzedaż samochodów 
osobowychd części i akcesoriów do samochodów 
osobowychd gastronomiad turystykad sportd rozryw-
kad obsługa transportu drogowegod w tym parking 
komercyjnyd poczta i łącznośćd 

8. nieprzekraczarnjch riniach zabudowj – należy przez 
to rozumieć linięd która nie może zostać przekro-
czona sytuowaniem elewacji budynkówd przy bu-
dowie nowych obiektów oraz rozbudowie budyn-
ków istniejących. Nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie odnoszą się do budowli i obiektów małej archi-
tektury. nkapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza 
nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0d5 md 
balkonyd galeried werandyd tarasy lub schody ze-
wnętrzne o więcej niż 1 md a wykusze i ganki 
o więcej niż 1.5 md i na długości nie więcej niż 
1/4 szerokości elewacji trontowejd pod warunkiem 
nieprzekraczania linii rozgraniczających terend 

9. obiektach i urządzeniach towarzjszącjch – należy 
przez to rozumieć obiekty technicznego wyposaże-
nia i intrastruktury technicznejd gospodarcze i higie-
niczno-sanitarned urządzenia budowlaned komunika-
cyjned zaplecze parkingowe i garażowe oraz inne 
urządzenia lub obiekty pełniące służebną rolę wo-
bec przeznaczenia terenu. 

§ 5 

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami sąn 
1) granica obszaru objętego planemd 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowaniad 

3) nieprzekraczalne linie zabudowyd 
4) zieleń izolacyjnad 
5) granice strety R ochrony konserwatorskiejd 
6) symbol literowy określający następujące prze-
znaczenie terenun 
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowad 
b) zabudowa usługowad 
c) droga dojazdowa. 

2. Następujące pozostałe elementy rysunku mają cha-
rakter intormacyjny i nie są ustaleniami planun 
1) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prusi-
ce”d uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Pru-
sicach nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. 
z późniejszymi zmianami. 

§ 6 

Ustara się zasadj ochronj i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1. Ustala sięd że na obszarze nie występują elementy 
zagospodarowania przestrzennegod które wymagają 
ochrony i w związku z tym nie wprowadza się usta-
leń dla tych elementów. 

2. Ustala sięd że ukształtowania wymaga nowo projek-
towany zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
i usługowej. Nakazyd zakazyd dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się 
w Rozdziale II niniejszej uchwały. 

3. nkreśla sięd że na obszarze nie występują elementy 
zagospodarowania przestrzennegod które wymagają 
rewaloryzacji i w związku z tym nie wprowadza się 
ustaleń dla tych elementów. 

§ 7 

Ustara się wj agania wjnikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni pubricznjch. 
1. Ustala sięd że terenem przestrzeni publicznym jest 
teren drogi dojazdowej i parkingud oznaczony sym-
bolem 1RDDd 

2. Na terenie przestrzeni publicznych dopuszcza się 
umieszczanie elementów intormacji turystycznejd 
plansz reklamowych i elementów małej architektu-
ryd zgodnie z wymogami przepisów szczególnych 
i odrębnych. 

§ 8 

Ustara się sposwb i ter in tj czasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użjtkowania terenww. 
Nie ustala sięd innych niż dotychczasowed sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowaniad urzą-
dzenia i użytkowania terenów objętych planem. 

R o z d z i a ł  II 

Ustarenia szczegwłowe 

§ 9 

Ustara się następujące podstawowe i dopuszczarne 
przeznaczenie terenwwn 
1. Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowejd ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1MdUn 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna oraz usługid 

2) przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 
2. Teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1Ud 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-
gowad 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. 

3. Teren komunikacji oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1RDDn 
1) przeznaczenie podstawowe – publiczna droga 
dojazdowa i parkingd 

2) przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 

§ 10 

Ustara się następujące warunki, zasadj i standardj 
kształtowania zabudowj oraz zagospodarowania tere-
nu dra terenww oznaczonjch sj bora i 1M,U, 1U. 
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości 6 m od linii rozgraniczającej terenów i dróg 
dojazdowychd 

2. Ustala się maksymalne dopuszczalne powierzchnie 
zabudowy (w tym tereny zabudowane zabudową 
kubaturowąd tarasy dojściad dojazdyd miejsca par-
kingowe i inne powierzchnie utwardzone) na 65% 
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powierzchni działki lub działek objętych jednym za-
mierzeniem inwestycyjnym. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu 
biologicznie czynnego na 35%. 

4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 
12 m do kalenicy dachud liczone zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

5. W zagospodarowaniu terenów dopuszcza się lokali-
zację obiektów i urządzeń towarzyszącychd pod 
warunkiem spełnienia przez nie zapisów niniejszej 
uchwały. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 1U wprowadza 
się obowiązek urządzenia pasa zieleni izolacyjnejd 
o lokalizacji przedstawionej na rysunku planu. 

7. Ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej od strony 
alei lipowej znajdującej się po stronie zachodniej te-
renu 1U. 

8. Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie wła-
sności miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okresowo 
w ilości nie mniejszej niżn 
1) 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinnyd 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 
powierzchni użytkowej tunkcji usługowej zlokali-
zowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej o symbolu 1MdU lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowed 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 
powierzchni użytkowej tunkcji realizowanych na 
terenach oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1U. 

§ 11 

Ustara się następujące zasadj i warunki podziału tere-
nu na działki budowrane, dra terenww oznaczonjch 
sj bora i 1M,U, 1U. 
1. Ustala się minimalną powierzchnię działki na 
700 m2. 

2. Ustala się minimalną szerokość trontu działki na 
20 m. 

3. Dopuszcza się odstępstwo od warunków określo-
nych w ust. 1 i 2 w przypadku wydzielania nie-
zbędnych działek dla lokalizacji urządzeń intrastruk-
tury technicznej. 

§ 12 

Ustara się następujące warunki, zasadj i standardj 
kształtowania zabudowj oraz zagospodarowania tere-
nu dra terenu oznaczonego sj bore  1KDD. 
1. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizację miejsc postojowychd obiektów małej ar-
chitektury oraz elementów intrastruktury technicz-
nej niezwiązanej z drogąd zgodnie z przepisami od-
rębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

§ 13 

Ustara się następujące zasadj ochronj dziedzictwa 
kurturowego i zabjtkww oraz dwbr kurturj wspwłcze-
snej. 
1. Wyznacza się stretę „R” ochrony konserwatorskiejd 
obejmującą cały obszar objęty zmianą planu. 

2. W stretie „K” ochrony konserwatorskiejd obowiązu-
ją następujące ustalenian 

1) tormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisa-
nie w otaczający krajobraz;  

2) dla zabudowy ustala sięn 
a) nowa zabudowa winna nawiązywać do histo-
rycznej tradycji architektonicznej Prusic 
w zakresie ukształtowania bryłyd tormy archi-
tektonicznejd materiału elewacyjnegod 

b) dachy dwuspadowed symetryczned o kącie 
nachylenia od 35n do 45nd kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową w kolorze cegla-
stym; dopuszcza się wzbogacenie tormy da-
chu poprzez wprowadzenie świetlikówd lu-
karnd wystawekd 

c) na elewacjach należy stosować tradycyjne 
materiały budowlane – cegłęd okładzinę ce-
ramicznąd tynkd 

3) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elemen-
tów pretabrykowanychd 

4) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masz-
tów związanych z urządzeniami przekaźnikowy-
mi telekomunikacjid 

5) zakaz lokalizacji urządzeń technicznych o gaba-
rytach kolidujących z krajobrazem kulturowym 
obszarud 

6) wykonywanie prac budowlanych na obszarze 
objętym ochroną niniejszym planem podlega 
uzgadnianiu z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rębnymi. 

3. Na obszarze objętym planem nie obejmuje się 
ochroną dóbr kultury współczesnej. 

§ 14 

Na całym obszarze objętym planem obowiązuje wy-
móg powiadamiania przez Inwestora wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i za-
kończenia prac ziemnychd z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniemd celem zorganizowania nadzoru arche-
ologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpie-
nia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną 
podjęte ratownicze badania wykopaliskowed prowa-
dzone przez uprawnionego archeologad za pozwole-
niem Wojewódzkiego Ronserwatora Zabytków. 

§ 15 

Ustara się następujące zasadj ochronj środowiskan 
1. Uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej 
działalności nie może przekraczać wartości dopusz-
czalnych na granicy własności terenud 

2. nbszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
czwartorzędowego  Głównego  Zbiornika  Wód 
Podziemnych (GZWP 303) – Pradolina Barycz – 
Głogów (E) – w przypadku ustanowienia w drodze 
rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarzą-
du gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiorni-
kad zakazyd nakazy oraz ograniczenia w zakresie 
użytkowania gruntów lub korzystania z wody 
w celu ochrony zasobów tych wód przed degrada-
cją stają się wiążące dla niniejszego planud 

3. Wyznacza wymóg zachowania poziomów hałasu 
poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym 
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w przepisach odrębnychd na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1MdU – jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi. 

R o z d z i a ł  III 

Zasadj  odernizacji, rozbudowj i budowj sjste ww 
infrastrukturj technicznej i sjste ww ko unikacji 

§ 16 

1. Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów 
intrastruktury technicznej. Rozbudowa systemów 
intrastruktury technicznej nie może kolidować 
z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenów 
ustalonym w planie. 

2. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących 
z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu 
z ich zarządcą. 

3. Na całym obszarze planu dopuszcza się budowę 
urządzeń i sieci intrastruktury technicznejd za wy-
jątkiem linii energetycznych średniego i wysokiego 
napięcia i gazociągów wysokiego ciśnieniad zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

4. W uzasadnionych względami technicznymi sytu-
acjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kuba-
turowych urządzeń intrastruktury technicznejd jako 
obiektów wbudowanych w granicach jednostek te-
renowychd przeznaczonych na inne tunkcje. 

5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci energetycznej. 

6. Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej za 
pośrednictwem uzupełniającego układu wodocią-
gów rozdzielczych.  

7. Ustala się następujące zasady odprowadzania ście-
kówn 
1) ścieki bytowe i komunalnen 
a) poprzez istniejącą i projektowaną sieć syste-
mu kanalizacyjnegod 

b) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacyj-
negod ścieki bytowe należy odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowychd 

2) wody opadowen 
a) odprowadzenie wód opadowych za pomocą 
projektowanych kolektorówd do odbiorników 
tych wódd na warunkach i za zgodą ich za-
rządcyd 

b) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacyj-
nego wody opadowe należy odprowadzać do 
gruntud 

c) każdy terend na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami ropo-
pochodnymi lub innymi substancjami che-
micznymid należy utwardzić i skanalizowaćd 
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowa-
ne na terenie inwestora przed ich odprowa-
dzeniem do kanalizacji. 

8. Ustala się następujące zasady gospodarki odpada-
min 
1) stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gro-
madzić w szczelnych pojemnikachd przy zapew-
nieniu ich segregacji i systematycznego wywo-
zud zgodnie z odpowiednią uchwała Rady Miasta 
i Gminy. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisj końcowe 

§ 17 

Na obszarze ustala się stawkę procentową do określe-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
w wysokości 1%. 

§ 18 

Dla obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części zachodniej i północnej miasta Prusice – część 
„ ” uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce nr rI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r. w zakresie 
objętym niniejszą uchwałą. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW MI ST  I GMINW 

 ROBERT KAWALEC 
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Załącznik nr 1 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XVII/120/07 z dnia 
8 października 2007 r. (poz. 19) 
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Załącznik nr 2 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XVII/120/07 z dnia 
8 października 2007 r. (poz. 19) 

 
 
 

Rozstrzjgnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonjch do projektu pranu 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.d poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice 
uchwalad co następujen 

§ 1 

W związku z tymd że w ustawowym terminied to jest do dnia 28 września 2007 r. nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
zachodniej i północnej miasta Prusice – części „ ”d obejmującej obszar przy ul. ngrodowej 
w Prusicachd wyłożonym do publicznego wglądud nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag. 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XVII/120/07 z dnia 
8 października 2007 r. (poz. 19) 

 
 
 

Rozstrzjgnięcie o sposobie rearizacji, zapisanjch w pranie, inwestjcji 
z zakresu infrastrukturj technicznej, ktwre nareżą do zadań własnjch g inj, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa i o finansach pubricznjch 

 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003d poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001d poz. 1592 ze zmianami)d art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o tinansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003d poz. 148) 
Rada Miasta i Gminy Prusice rozstrzygad co następujen 

§ 1 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisana jest budowa drogid 
stanowiąca inwestycję z zakresu intrastruktury technicznejd które należą do zadań własnych gmi-
ny. 

§ 2 

Roszt wykonania inwestycji wyniesie około 97 200,00 złotych. 
Wpływy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosą około 4910703,00 złotych. 

§ 3 

Powyższa inwestycja z zakresu intrastruktury technicznej zostanie wykonana zgodnie z Wielolet-
nimi Planami Inwestycyjnymi gminy Prusice w latach 2008–2020. 

§ 4 

Zasady tinansowania inwestycji z zakresu intrastruktury technicznejd które należą do zadań wła-
snych gminyd będą zgodne z wymogami przepisówd w tym będą pochodzić z budżetu gminy oraz 
dotacji. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XX/133/07 

z dnia 14 listopada 2007 r. 

w  sprawie  uchjrenia  z ianj   iejscowego  pranu  zagospodarowania 
przestrzennego części zachodniej i pwłnocnej  iasta Prusice – część „Aa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.)d art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80d poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr rXXVIII/448/06 
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „ ”d Rada 
Miasta i Gminy Prusice uchwalad co następujen 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XVII/120/07 Rady Miasta 
i Gminy Prusice z dnia 8 października 2007 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta Prusice – część „ ”. 
 
 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW MI ST  I GMINW 

 ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XX/134/07 

z dnia 14 listopada 2007 r. 

w  sprawie  uchwarenia  z ianj   iejscowego  pranu  zagospodarowania 
przestrzennego części zachodniej i pwłnocnej  iasta Prusice – część „Aa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.)d art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80d poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr rXXVIII/448/06 
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „ ” 
po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice” uchwa-
lonego uchwałą Rady Gminy Prusice nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 
1999 r. z późniejszymi zmianamid Rada Miasta i Gminy Prusice uchwalad co 
następuje 
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D z i a ł  I 

Ustarenia ogwrne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta Prusice – część „ ”d obejmującą obszar przy 
ul. ngrodowej w Prusicachd zwaną dalej planemd 
o granicach naniesionych na rysunku planu. 

§ 2 

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące 
załącznikin 
1. Rysunek planu w skali 1n1000 – załącznik nr 1d 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgło-
szonych do projektu planu – załącznik nr 2d 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu intrastruktury tech-
nicznej oraz zasadach ich tinansowania – załącznik 
nr 3. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu jest zgodny 
z art. 15 ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 4 

Irekroć w darszjch przepisach niniejszej uchwałj jest 
 owa on 
1. przepisach szczegwrnjch i odrębnjch – należy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymid 

2. obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty granicami opracowaniad 

3. terenie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną 
liniami rozgraniczającymi część obszarud 

4. przeznaczeniu podstawowj  – należy przez to 
rozumieć przeznaczenied którego udział przeważa 
na danym terenied 

5. przeznaczeniu dopuszczarnj  – należy przez to 
rozumieć inne przeznaczenied które jedynie uzupeł-
nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie 
występuje samodzielnie na danym terenied 

6. zabudowie  ieszkaniowej jednorodzinnej – należy 
przez to rozumieć detinicję zabudowy jednorodzin-
nejd zgodnie z brzmieniem ustalonym w przepisach 
ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych 
do tej ustawyd 

7. usługach – należy przez to rozumieć działalność 
taką jak administracjad kulturad oświata i naukad 
służba zdrowiad opieka społeczna i socjalnad obsłu-
ga bankowad handeld w tym sprzedaż samochodów 
osobowychd części i akcesoriów do samochodów 
osobowychd gastronomiad turystykad sportd rozryw-
kad obsługa transportu drogowegod w tym parking 
komercyjnyd poczta i łącznośćd 

8. nieprzekraczarnjch riniach zabudowj – należy przez 
to rozumieć linięd która nie może zostać przekro-
czona sytuowaniem elewacji budynkówd przy bu-
dowie nowych obiektów oraz rozbudowie budyn-
ków istniejących. Nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie odnoszą się do budowli i obiektów małej archi-
tektury. nkapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza 

nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0d5 md 
balkonyd galeried werandyd tarasy lub schody ze-
wnętrzne o więcej niż 1 md a wykusze i ganki 
o więcej niż 1.5 md i na długości nie więcej niż 
1/4 szerokości elewacji trontowejd pod warunkiem 
nieprzekraczania linii rozgraniczających terend 

9. obiektach i urządzeniach towarzjszącjch – należy 
przez to rozumieć obiekty technicznego wyposaże-
nia i intrastruktury technicznejd gospodarcze i higie-
niczno-sanitarned urządzenia budowlaned komunika-
cyjned zaplecze parkingowe i garażowe oraz inne 
urządzenia lub obiekty pełniące służebną rolę wo-
bec przeznaczenia terenu. 

§ 5 

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami sąn 
1) granica obszaru objętego planemd 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowaniad 

3) nieprzekraczalne linie zabudowyd 
4) zieleń izolacyjnad 
5) granice strety R ochrony konserwatorskiejd 
6) symbol literowy określający następujące prze-
znaczenie terenun 
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowad 
b) zabudowa usługowad 
c) droga dojazdowa. 

2. Następujące pozostałe elementy rysunku mają cha-
rakter intormacyjny i nie są ustaleniami planun 
1) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prusi-
ce”d uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Pru-
sicach nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. 
z późniejszymi zmianami. 

§ 6 

Ustara się zasadj ochronj i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1. Ustala sięd że na obszarze nie występują elementy 
zagospodarowania przestrzennegod które wymagają 
ochrony i w związku z tym nie wprowadza się usta-
leń dla tych elementów. 

2. Ustala sięd że ukształtowania wymaga nowo projek-
towany zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
i usługowej. Nakazyd zakazyd dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się 
w Rozdziale II niniejszej uchwały. 

3. nkreśla sięd że na obszarze nie występują elementy 
zagospodarowania przestrzennegod które wymagają 
rewaloryzacji i w związku z tym nie wprowadza się 
ustaleń dla tych elementów. 

§ 7 

Ustara się wj agania wjnikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni pubricznjch. 
1. Ustala sięd że terenem przestrzeni publicznym jest 
teren drogi dojazdowej i parkingud oznaczony sym-
bolem 1RDDd 

2. Na terenie przestrzeni publicznych dopuszcza się 
umieszczanie elementów intormacji turystycznejd 
plansz reklamowych i elementów małej architektu-
ryd zgodnie z wymogami przepisów szczególnych 
i odrębnych. 
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§ 8 

Ustara się sposwb i ter in tj czasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użjtkowania terenww. 
Nie ustala sięd innych niż dotychczasowed sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowaniad urzą-
dzenia i użytkowania terenów objętych planem. 

R o z d z i a ł  II 

Ustarenia szczegwłowe 

§ 9 

Ustara się następujące podstawowe i dopuszczarne 
przeznaczenie terenwwn 
1. Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowejd ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1MdU 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna oraz usługid 

2) przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 
2. Teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1Ud 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-
gowad 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. 

3. Teren komunikacji oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1RDDn 
1) przeznaczenie podstawowe – publiczna droga 
dojazdowa i parkingd 

2) przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 

§ 10 

Ustara się następujące warunki, zasadj i standardj 
kształtowania zabudowj oraz zagospodarowania tere-
nu dra terenww oznaczonjch sj bora i 1M,U, 1U. 
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości 6 m od linii rozgraniczającej terenów i dróg 
dojazdowych. 

2. Ustala się maksymalne dopuszczalne powierzchnie 
zabudowy (w tym tereny zabudowane zabudową 
kubaturowąd tarasy dojściad dojazdyd miejsca par-
kingowe i inne powierzchnie utwardzone) na 65% 
powierzchni działki lub działek objętych jednym za-
mierzeniem inwestycyjnym. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu 
biologicznie czynnego na 35%. 

4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 
12 m do kalenicy dachud liczone zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

5. W zagospodarowaniu terenów dopuszcza się lokali-
zację obiektów i urządzeń towarzyszącychd pod 
warunkiem spełnienia przez nie zapisów niniejszej 
uchwały. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 1U wprowadza 
się obowiązek urządzenia pasa zieleni izolacyjnejd 
o lokalizacji przedstawionej na rysunku planu. 

7. Ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej od strony 
alei lipowej znajdującej się po stronie zachodniej te-
renu 1U. 

8. Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie wła-
sności miejsc postojowych dla samochodów użyt-

kowników stałych i przebywających okresowo 
w ilości nie mniejszej niżn 
1) 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinnyd 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 
powierzchni użytkowej tunkcji usługowej zlokali-
zowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej o symbolu 1MdUd lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowed 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 
powierzchni użytkowej tunkcji realizowanych na 
terenach oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1U. 

§ 11 

Ustara się następujące zasadj i warunki podziału tere-
nu na działki budowrane, dra terenww oznaczonjch 
sj bora i 1M,U, 1U. 
1. Ustala się minimalną powierzchnię działki na 
700 m2. 

2. Ustala się minimalną szerokość trontu działki na 
20 m. 

3. Dopuszcza się odstępstwo od warunków określo-
nych w ust. 1 i 2 w przypadku wydzielania nie-
zbędnych działek dla lokalizacji urządzeń intrastruk-
tury technicznej. 

§ 12 

Ustara się następujące warunki, zasadj i standardj 
kształtowania zabudowj oraz zagospodarowania tere-
nu dra terenu oznaczonego sj bore  1KDD. 
1. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 
lokalizację miejsc postojowychd obiektów małej ar-
chitektury oraz elementów intrastruktury technicz-
nej niezwiązanej z drogąd zgodnie z przepisami od-
rębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

§ 13 

Ustara się następujące zasadj ochronj dziedzictwa 
kurturowego i zabjtkww oraz dwbr kurturj wspwłcze-
snej. 
1. Wyznacza się stretę „R” ochrony konserwatorskiejd 
obejmującą cały obszar objęty zmianą planu. 

2. W stretie „K” ochrony konserwatorskiejd obowiązu-
ją następujące ustalenian 
1) tormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisa-
nie w otaczający krajobraz;  

2) dla zabudowy ustala sięn 
a) nowa zabudowa winna nawiązywać do histo-
rycznej tradycji architektonicznej Prusic 
w zakresie ukształtowania bryłyd tormy archi-
tektonicznejd materiału elewacyjnegod 

b) dachy dwuspadowed symetryczned o kącie 
nachylenia od 35n do 45nd kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową w kolorze cegla-
stym; dopuszcza się wzbogacenie tormy da-
chu poprzez wprowadzenie świetlikówd lu-
karnd wystawekd 

c) na elewacjach należy stosować tradycyjne 
materiały budowlane – cegłęd okładzinę ce-
ramicznąd tynkd 
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3) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elemen-
tów pretabrykowanychd 

4) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masz-
tów związanych z urządzeniami przekaźnikowy-
mi telekomunikacjid 

5) zakaz lokalizacji urządzeń technicznych o gaba-
rytach kolidujących z krajobrazem kulturowym 
obszarud 

6) wykonywanie prac budowlanych na obszarze 
objętym ochroną niniejszym planem podlega 
uzgadnianiu z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rębnymi. 

3. Na obszarze objętym planem nie obejmuje się 
ochroną dóbr kultury współczesnej. 

§ 14 

Na całym obszarze objętym planem obowiązuje wy-
móg powiadamiania przez Inwestora wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i za-
kończenia prac ziemnychd z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniemd celem zorganizowania nadzoru arche-
ologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpie-
nia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną 
podjęte ratownicze badania wykopaliskowed prowa-
dzone przez uprawnionego archeologad za pozwole-
niem Wojewódzkiego Ronserwatora Zabytków. 

§ 15 

Ustara się następujące zasadj ochronj środowiskan 
1. Uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej 
działalności nie może przekraczać wartości dopusz-
czalnych na granicy własności terenu. 

2. nbszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
czwartorzędowego  Głównego  Zbiornika  Wód 
Podziemnych (GZWP 303) – Pradolina Barycz – 
Głogów (E) – w przypadku ustanowienia w drodze 
rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarzą-
du gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiorni-
kad zakazyd nakazy oraz ograniczenia w zakresie 
użytkowania gruntów lub korzystania z wody 
w celu ochrony zasobów tych wód przed degrada-
cją stają się wiążące dla niniejszego planu. 

3. Wyznacza wymóg zachowania poziomów hałasu 
poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym 
w przepisach odrębnychd na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1MdU – jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi. 

R o z d z i a ł  III 

Zasadj  odernizacji, rozbudowj i budowj sjste ww 
infrastrukturj technicznej i sjste ww ko unikacji 

§ 16 

1. Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów 
intrastruktury technicznej. Rozbudowa systemów 
intrastruktury technicznej nie może kolidować 
z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenów 
ustalonym w planie. 

2. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących 
z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu 
z ich zarządcą. 

3. Na całym obszarze planu dopuszcza się budowę 
urządzeń i sieci intrastruktury technicznejd za wy-
jątkiem linii energetycznych średniego i wysokiego 
napięcia i gazociągów wysokiego ciśnieniad zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

4. W uzasadnionych względami technicznymi sytu-
acjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kuba-
turowych urządzeń intrastruktury technicznejd jako 
obiektów wbudowanych w granicach jednostek te-
renowychd przeznaczonych na inne tunkcje. 

5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci energetycznej. 

6. Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej za 
pośrednictwem uzupełniającego układu wodocią-
gów rozdzielczych.  

7. Ustala się następujące zasady odprowadzania ście-
kówn 
1) ścieki bytowe i komunalnen 
a) poprzez istniejącą i projektowaną sieć syste-
mu kanalizacyjnegod 

b) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacyj-
negod ścieki bytowe należy odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowychd 

2) wody opadowen 
a) odprowadzenie wód opadowych za pomocą 
projektowanych kolektorówd do odbiorników 
tych wódd na warunkach i za zgodą ich za-
rządcyd 

b) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacyj-
nego wody opadowe należy odprowadzać do 
gruntud 

c) każdy terend na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami ropo-
pochodnymi lub innymi substancjami che-
micznymid należy utwardzić i skanalizowaćd 
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowa-
ne na terenie inwestora przed ich odprowa-
dzeniem do kanalizacji. 

8. Ustala się następujące zasady gospodarki odpada-
min 
1) stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gro-
madzić w szczelnych pojemnikachd przy zapew-
nieniu ich segregacji i systematycznego wywo-
zud zgodnie z odpowiednią uchwała Rady Miasta 
i Gminy. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisj końcowe 

§ 17 

Na obszarze ustala się stawkę procentową do określe-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
w wysokości 1%. 

§ 18 

Dla obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części zachodniej i północnej miasta Prusice – część 
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„ ” uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce nr rI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r. w zakresie 
objętym niniejszą uchwałą. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 
 
 
 
 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW MI ST  I GMINW 

 ROBERT KAWALEC 
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Załącznik nr 1 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XX/134/07 z dnia 
14 ristopada 2007 r. (poz. 21) 
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Załącznik nr 2 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XX/134/07 z dnia 
14 ristopada 2007 r. (poz. 21) 

 
 
 

Rozstrzjgnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonjch do projektu pranu 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.d poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice 
uchwalad co następujen 

§ 1 

W związku z tymd że w ustawowym terminied to jest do dnia 28 września 2007 r. nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
zachodniej i północnej miasta Prusice – części „ ”d obejmującej obszar przy ul. ngrodowej 
w Prusicachd wyłożonym do publicznego wglądud nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag. 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwałj Radj Miasta 
i G inj Prusice nr XX/134/07 z dnia 
14 ristopada 2007 r. (poz. 21) 

 
 
 

Rozstrzjgnięcie o sposobie rearizacji, zapisanjch w pranie, inwestjcji 
z zakresu infrastrukturj technicznej, ktwre nareżą do zadań własnjch g inj, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa i o finansach pubricznjch 

 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003d poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001d poz. 1592 ze zmianami)d art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o tinansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003d poz. 148) 
Rada Miasta i Gminy Prusice rozstrzygad co następujen 

§ 1 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisana jest budowa drogid 
stanowiąca inwestycję z zakresu intrastruktury technicznejd które należą do zadań własnych gmi-
ny. 

§ 2 

Roszt wykonania inwestycji wyniesie około 97 200,00 złotych. 
Wpływy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosą około 4910703,00 złotych. 

§ 3 

Powyższa inwestycja z zakresu intrastruktury technicznej zostanie wykonana zgodnie z Wielolet-
nimi Planami Inwestycyjnymi gminy Prusice w latach 2008–2020. 

§ 4 

Zasady tinansowania inwestycji z zakresu intrastruktury technicznejd które należą do zadań wła-
snych gminyd będą zgodne z wymogami przepisówd w tym będą pochodzić z budżetu gminy oraz 
dotacji. 
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
NR XI/50/2007 

z dnia 14 grudnia 2007 r. 

w  sprawie  po ocj  de   ini is  dra  przedsiębiorcww  inwestującjch 
oraz tworzącjch nowe  iejsca pracj na terenie G inj Jordanww Śrąski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8d art. 40 ust. 1d art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142d poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121d poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy w Jordanowie Śląskim 
uchwalad co następujen 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości gruntyd 
budynkid budowle lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez podmioty 
podejmujące po raz pierwszy taką działalność na te-
renie gminy. 

2. Zwolnienied o którym mowa w ust. 1d przysługuje 
na okres 1 roku licząc od dnia rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej. 

3. Zwolnienied o którym mowa w ust. 1d stanowi po-
moc de minimis dla przedsiębiorstw – w rozumieniu 
rozporządzenia Romisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE r 
06.375.5) na wspieranie nowych inwestycji. 

4. Pomocd o której mowa w ust. 1d może być udzielo-
na po spełnieniu łącznie następujących warunkówn 
1) Przedsiębiorca dokona na terenie gminy nowej 
inwestycji w środki trwałe związane z utworze-
niem nowego przedsiębiorstwad 

2) Udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-
zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 
25% kosztów kwalitikujących się do objęcia 
pomocąd 

3) Działalność gospodarcza związana z daną inwe-
stycją będzie prowadzona co najmniej przez 
5 lat od dnia zakończenia inwestycji. 

5. Przy wyliczeniu wymaganych nakładów inwesty-
cyjnych (wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 2 niniejszej 
uchwały) uwzględnia się ponoszone przez przedsię-
biorcę kosztyd na które składają sięn 
a) cena nabycia gruntówd pomniejszona o naliczony 
podatek od towarów i usługd 

b) nakłady na budynki i budowled 
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki 
trwałe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (takie jakn maszyny i urządzeniad 
narzędziad przyrządy i aparaturęd wyposażenie 
techniczne dla prac biurowychd intrastrukturę 
techniczną). 

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie 
może uzyskać pomocyd o której mowa w § 1d jeśli 
otrzymał pomocd inną niż pomoc de minimisd w od-
niesieniu do tych samych kosztów kwalitikujących 
się do objęcia pomocą lub tego samego projektu 
inwestycyjnegod a łączna wartość pomocy spowo-
dowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywno-
ści pomocy de minimis. 

§ 2 

1. Ze zwolnienia w podatku od nieruchomości w ra-
mach pomocy de minimis może skorzystać pod-
miotd który po wejściu w życie niniejszej uchwały 
utworzy nowe miejsca pracyd nie później niż 
w okresie 2 lat od dnia zakończenia inwestycji. 
Zwolnienie przysługuje na okresn 
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 5 miejsc pracyd 

2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 50 miejsc pracy. 

2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa 
się za spełnionyd jeżeli inwestycja spowodowała 
wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego po-
ziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed 
dokonaniem inwestycjid przy czym uwzględnia sięn 
a) pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracyd 

b) osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu 
pracyd 

c) pracowników sezonowych. 
nsoby wymienione w § 2 ust. 2 lit. b i c przy licze-
niu średniej stanowią ułamkowe części pełnego eta-
tu. 

3. Zwolnienied o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwałyd 
stanowi pomoc de minimis na utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

4. Pomocd o której mowa w § 2 ust. 1d może być 
udzielona po spełnieniu następujących warunkówn 
1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-
zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 
25%; 

2) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane 
przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia sta-
nowiska; 

3) podmiot nie ubiega się o inną pomoc w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwalitikujących 
się do objęcia pomocą lub tego samego projektu 
inwestycyjnegod a łączna wartość otrzymanej 
pomocy nie przekroczy dopuszczalnej intensyw-
ności pomocy. 

§ 3 

Ze zwolnieniad o którym mowa w § 1 i 2d może rów-
nież skorzystać przedsiębiorcad który poszerza swoją 
działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas 
tylko nową inwestycjęd tj. nowo nabyte gruntyd nowo 
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wybudowane budynkid budowle lub ich części prze-
znaczone na prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz nowo utworzone miejsca pracy. 

§ 4 

1. Zwolnieniad o których mowa w § 1–2d są pomocą 
de minimisd a jej udzielanie następuje z uwzględnie-
niem przepisów o pomocy publicznej. 

2. Wartość pomocy brutto dla jednego przedsiębiorcyd 
łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez 
niego w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych nie 
może przekroczyć równowartości 200 000 eurod 
natomiast dla podmiotów gospodarczych działają-
cych w sektorze transportu drogowego wartość 
pomocy nie może przekroczyć 100 000 euro. 

3. Rurs euro ustalany jest na podstawie średniego 
kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 
dzień udzielenia pomocy – tj. dzień w którym pod-
miot nabył prawo do otrzymania pomocy – w przy-
padku ulgi podatkowej – dzień w którym upływa 
termin złożenia deklaracji (art. 2 pkt 11 oraz art. 11 
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej – Dz. U. z 2007 r.d poz. 59d Nr 404). 

4. Pomoc de minimis przyznawana jest dopiero po 
stwierdzeniud że nie podniesie ona łącznej kwoty 
pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot go-
spodarczy w okresie obejmującym bieżący rok bu-
dżetowy oraz dwa poprzedzające go lata budżeto-
we do poziomu przekraczającego maksymalny pu-
łap pomocy de minimis. 

5. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 
sumowaniu z inną pomocąd bez względu na jej tor-
mę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć 
maksymalnej intensywności pomocy. 

§ 5 

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnieńd o których 
mowa w § 1 i 2d jest przedłożenie przez przedsię-
biorcęd w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania 
nowej inwestycji do użytkud dokumentów potwier-
dzających spełnienie warunków uprawniających do 
objęcia zwolnieniem. 

2. W części korzystania ze zwolnienia podatnik może 
wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określo-
nego w § 2 ust. 2d przy czym łączny okres zwol-
nienia z tytułu nowych inwestycji i nowych miejsc 
pracy – nie może przekroczyć 4 lat. 

§ 6 

1. Przez cały okres zwolnieniad na początku każdego 
roku podatkowegod podatnik jest zobowiązany 
przedłożyć intormacje dotyczącen 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-
nychd 

2) poziomu zatrudnienia i kosztów zatrudnienia 
pracowników – w przypadku korzystania z ulgi 
na zatrudnienied 

3) dokumentów potwierdzających otrzymaną po-
moc de minimis zgodnie ze wzorem stanowią-
cym zał. do Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświad-
czeń o pomocy de minimis. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
zwolnieniad podatnik jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystą-
pienia okoliczności powodujących utratę prawa do 
zwolnienia. 

3. Podatnikd o którym mowa w ust. 2d traci prawo do 
zwolnienia od pierwszego dnia miesiącad w którym 
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 
prawa. 

4. Podatnikd który nie dopełnił obowiązku określonego 
w ust. 2d traci prawo do zwolnienia od początku 
roku podatkowegod w którym wystąpiły okoliczno-
ści powodujące utratę tego prawa. 

5. Podatnikd który wprowadził w błąd Urząd Gminy co 
do spełnienia warunkówd uprawniających do uzy-
skania zwolnieniad traci prawo do zwolnienia za ca-
ły okresd przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Podatnicyd o których mowa w ust. 4 i 5d są zobo-
wiązani do zapłaty należnego podatku wraz z od-
setkami. 

§ 7 

1. Program obowiązuje do 31.12.2013 r. 
2. Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku 
od nieruchomości może spowodować zmniejszenie 
wpływów do budżetu gminyd w zależności od liczby 
przedsiębiorcówd którzy będą realizować inwestycje 
i tworzyć miejsca pracy. Przewidywany budżet 
programu to ok. ………….. zł rocznie. 

3. Program nie przewiduje udzielania pomocyn 
a) dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji ekonomicznejd zgodnie z Wytycznymi 
Wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa 
w  celu  ratowania  i  restrukturyzacji  zagrożo-
nych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE l 244 
z 1.10.2004)d 

b) na pokrycie bieżących kosztów działalnościd ani 
pomocy w sektorach budownictwa okrętowegod 
górnictwa węglad hutnictwa żelaza i stalid włó-
kien syntetycznychd żeglugi morskiejd rybołów-
stwa i eksportu oraz pomocy uzależniającej od 
wykorzystania towarów krajowych uprzywilejo-
wanych względem towarów przywożonychd 

c) na inwestycje odtworzeniowe – reinwestycje. 

§ 8 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Jordanów Śląski. 

§ 9 

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

 MIROSŁAW CHOLEWA 
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Załącznik  nr 2  do  uchwałj  Radj 
G inj Jordanww Śrąski nr XI/50/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. (poz. 22) 
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Załącznik  nr 3  do  uchwałj  Radj 
G inj Jordanww Śrąski nr XI/50/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. (poz. 22) 
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Załącznik  nr 4  do  uchwałj  Radj 
G inj Jordanww Śrąski nr XI/50/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. (poz. 22) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XVII/87/2007 

z dnia 23 listopada 2007 r. 

w  sprawie  regura inu  udzierania  po ocj   ateriarnej  o  charakterze 
socjarnj  dra uczniww za ieszkałjch na terenie G inj Kondratowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256d poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy w Rondratowicach 
uchwalad co następujen 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogwrne 

§ 1 

1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym w tormie stypendium 
szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Rondratowice. 

2. nrganem przyznającym uczniowi pomoc materialną 
o charakterze socjalnym jest Wójt Gminy Rondra-
towiced zwany dalej organem przyznającym. 

R o z d z i a ł  2 

For j udzierania i sposwb ustarania wjsokości 
stjpendiu  szkornego 

§ 2 

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi 
w tormien 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane w szkole w ra-
mach planu nauczaniad w szczególności udziału 
w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych 
i innych przedsięwzięciach realizowanych przez 
szkołęd takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatrud 
na wycieczki szkolned zielone szkoły; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołąd a w szczególności nauki języków 
obcychd zajęć muzycznychd komputerowychd 
sportowychd zajęć na basenie; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnymd 
w tym w szczególności zakupun 
a) podręcznikówd lekturd encyklopediid słowni-
ków i innych książek pomocniczych do reali-
zacji procesu dydaktycznego; 

b) zeszytówd długopisówd piórników i plecaków; 
c) stroju sportowego i innego wyposażenia 
uczniów wymaganego obligatoryjnie przez 
szkołę; 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół 
onadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów na-
uczycielskichd nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecz-
nych; 

5) świadczenia pieniężnegod jeżeli organ przyznają-
cy stypendium uznad że udzielenie stypendium 
w tormachd o których mowa w pkt 1–3d 
a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych także w tormied o której mowa w pkt 4d 
nie jest możliwe; 

6) świadczenia pieniężnegod jeżeli organ przyznają-
cy stypendium uznad że udzielenie stypendium 
w tormachd o których mowa w pkt 1–3d 
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczyciel-
skichd nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznychd nie 
jest celowe. 

2. Wysokość stypendium ustala Wójt Gminy Rondra-
towice w miarę posiadanych środków. 

§ 3 

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uza-
leżnia się od sytuacji materialnej ucznia i jego rodzi-
ny określonej poprzez miesięczną wysokość docho-
du na osobę w rodzinie i okolicznościd o których 
mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256d poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala 
się według następującej skalin 

Wysokość stypendium 
szkolnego w % od kwotyd 
o której mowa w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2005 r. 

o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 228d poz. 2255 

z późn. zm.) 

Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę 

w rodzinie w % od kwotyd 
o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64d 
poz. 993 z późn. zm.) 

Ponad Do Ponad Do 
80 150 50 100 
150 200 0 50 

 

R o z d z i a ł  3 

Trjb i sposwb udzierania stjpendiu  szkornego 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy 
złożyć wraz z właściwymi dokumentami. 

2. Dokumentyd o których mowa w ust. 1d powinny 
w szczególności określać lub stwierdzaćn 
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1) miesięczną wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku; 

2) spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki; 

3) kształcenie w szkołach lub kolegiach po spełnia-
niu obowiązkówd o których mowa w pkt 2d 
uprawniających do ubiegania się o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

4) miejsce zamieszkania ucznia na terenie Gminy 
Rondratowice. 

3. Stypendium szkolne może być udzielane w nastę-
pujący sposóbn 
1) poprzez retundację poniesionych kosztów 
w roku kalendarzowymd na podstawie przed-
stawionych takturd rachunkówd biletów lub pa-
ragonów – w przypadkud o którym mowa w § 2 
pkt 1d 2 i 4; 

2) poprzez realizację zamówienia – w przypadkud 
o którym mowa w § 2 pkt 3; 

3) poprzez wpłatę przyznanego stypendium szkol-
nego w kasie Banku – w przypadkud o którym 
mowa w § 2 pkt 5 i 6. 

4. W przypadku gdy liczba osób spełniająca kryteria 
jest większa niż liczba stypendiów do rozdyspono-
waniad pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium 
mają uczniowie spełniający następujące kryterian 
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodachd 
2) występują w rodzinie okolicznościn 
a) niepełnosprawnościd 
b) bezrobociad 
c) alkoholizmud 
d) narkomaniid 
e) ciężkiej lub długotrwałej chorobyd 
t) wielodzietności. 

R o z d z i a ł  4 

Trjb i sposwb udzierania zasiłku szkornego 

§ 5 

1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy 
w szczególności załączyć dokumenty potwierdzają-
ce zaistnienie zdarzenia losowego. 

2. Dokumentamid o których mowa w ust. 1d mogą być 
oryginały lub kopie protokołów sporządzonych 
przez odpowiednie służby publiczne na okoliczność 
wystąpienia zdarzenia losowego lub inne dokumen-
ty. 

3. Zasiłek szkolny może być udzielony w następujący 
sposóbn 
1) w przypadku tormy pomocy rzeczowej o charak-
terze edukacyjnymn 
a) poprzez retundację poniesionych wydatków 
na podstawie przedstawionych taktur lub pa-
ragonów; 

b) poprzez realizację zamówieniad 
2) w przypadku tormy świadczenia pieniężnego na 
pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym – poprzez wypłatę przyznanego 
zasiłku szkolnego w Rasie Banku. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisj końcowe 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XrIII/164/2005 Rady Gminy 
w Rondratowicach z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Rondratowice. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rondratowice. 

§ 8 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie 
jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rondra-
towicach. 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiegod z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2007 r. 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW GMINW 

 ALEKSANDER SKORUPSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XIV/66/07 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

w sprawie uchwarenia „Wieroretniego Progra u Gospodarowania 
Mieszkaniowj  Zasobe  G inj Przeworno na rata 2008–2013a 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówd mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Rodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31d poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwalad 
co następujen 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Wierkość i stan technicznj  ieszkaniowego zasobu g inj 

§ 1 

Uchwała ma zastosowanie wyłącznie do mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno. 

§ 2 

1. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Przeworno z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalned 
w tym sprywatyzowanych w tych zasobachd wg stanu na listopad 2007 rokud zawiera Tabela nr 1. 

 
Budynki z lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi – Tabela nr 1. 

 

riczba lokali [szt.] 
Powierzchnia użytkowa 

lokali [m2] rp.  dres/lokalizacja 
m s pr m s 

udział Gminy 
we własności 

Stan 
techniczny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. 
Przeworno         
ul. Ziębicka 2 

3 1 0 97d81 50d79 50% średni 

  2. 
Przeworno  
ul. Strzelińska 10 

4 0 1 173d58 0 
6968 
10000 

średni 

  3. 
Przeworno  
ul. Rolejowa 5 

2 0 2 120d33 0 
6687 
10000 

średni 

  4. 
Przeworno  
ul. Pocztowa 34 B 

4 0 0 118d92 0 100% średni 

  5. 
Przeworno 
ul. Strzelińska 37 

3 0 7 137d53 0 
2007 
10000 

dobry 

  6. Sarby 89 1 0 0 100d00 0 100% średni 
  7. Miłocice 14 0 1 0 0 17d48 100% zły 

  8. Miłocice 23 1 0 1 77d70 0 
6438 
10000 

średni 

  9. nstrężna 4 1 0 0 92d00 0 100% dobry 
10. nstrężna 9 1 0 0 75d00 0 100% dobry 
11. nstrężna 16 1 0 0 52d60 0 100% zły 
12. Rożnów 12 4 0 0 319d78 0 100% średni 
13. Rożnów 48 2 0 1 109d69 0 47% średni 

14. Samborowiczki 27 1 0 1 79d59 0 
5914 
10000 

zły 

15. Samborowiczki 32 2 0 0 128d77 0 100 średni 

16. Dierpice 52 1 0 0 56d67 0 
357 
1000 

zły 

17. Stanica 3 0 1 0 0 134d98 100% zły 
18. Stanica 10 2 0 0 143d00 0 50% średni 
19. Strużyna 13 1 0 0 58d34 0 100% średni 

20. Dzierzkowa 1   0 3 0 0 157d06 
3690 
10000 

zły 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Dzierzkowa 13 1 0 1 70d95 0 
6087 
10000 

średni 

22. Rrynka 5 1 0 0 80d00 0 100% średni 

23. 
Jegłowa 
ul. Skalników 29 

3 0 0 116d29 0 100% zły 

24. Rrzywina 25 1 0 0 56d00 0 
2 
18 

średni 

Raze : 40 6 14 2.328,55 360,31  
 

nbjaśnienia do tabeli nr 1n 

m – lokale mieszkalne 

s – lokale socjalne 

pr. – lokale sprywatyzowane (sprzedane przez Gminę lokatorom) 

 
2. Prognozę wielkości stanu zasobów mieszkaniowych z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne z uwzględ-
nieniem zakładanej sprzedaży w poszczególnych latachd zawiera Tabela nr 2.  

 

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego – Tabela nr 2. 
 

Ilość lokali w zasobie w poszczególnych latach [szt.] 
rp. Rodzaj lokalu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. mieszkalne 37 29 18 15 15 15 
2. socjalne 6 6 6 6 6 6 

Raze : 43 35 24 21 21 21 
 
3. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego przy uwzględnieniu realizacji planu potrzeb 
oraz planu remontów i modernizacji  tego zasobu – Rozdział IId § 3 Tabela nr 3 niniejszej uchwałyd zakłada 
systematyczną poprawę stanu technicznego lokali i budynków. 

 

R o z d z i a ł  II 

Anariza potrzeb oraz pran re ontww i  odernizacji w ratach 2008–2013 

§ 3 

1. Potrzeby remontowe i modernizacyjne zapewniające poprawę stanu technicznego budynków w prognozowa-
nym okresie 2008–2013 zawiera Tabela nr 3. 

 
Potrzeby remontowe i modernizacyjne – Tabela nr 3. 

 

rata rokalizacja Zakres remontu/modernizacji 
Szacunkowy koszt 

[zł] 
1 2 3 4 

Przewornod  
ul. Strzelińska 30 

 daptacja pomieszczeń na 2 lokale socjalne 30.000d- 

Samborowiczki 32 
Remont mieszkania komunalnegod wykonanie zbiornika na 
nieczystości płynne 

80.000d- 

Miłocice 14 Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne 20.000d- 
2008 

Przewornod  
ul. Strzelińska 10 

Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominówd 
wymiana instalacji odgromowej  

70.000d- 

Raze  rok 2008: 200.000,- 
Jegłowad  
ul. Skalników 29 

Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów 
i obróbkami blacharskimid montaż instalacji odgromowej 

80.000d- 
2009 

Strużyna 13 Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów  70.000d- 
Raze  rok 2009: 150.000,- 

Samborowiczki 32 
Wymiana pokrycia dachowegod wymiana stolarki drzwiowej 
i okiennej wykonanie elewacji budynku  

120.000d- 

Miłocice 14 Remont więźby dachowejd wymiana pokrycia dachowego 40.000d- 2010 
Przewornod  
ul. Pocztowa 34B  

Wymiana schodów drewnianych wewnątrz budynkud konser-
wacja pokrycia dachowego 

30.000d- 

Raze  rok 2010: 190.000,- 
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  cd. tabeli 
1 2 3 4 

Rożnów 48 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej   20.000d- 
2011 

Stanica 10 Wymiana więźby i pokrycia dachowego 80.000d- 
Raze  rok 2011: 100.000,- 

Stanica 10 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 20.000d- 
Rożnów 48 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 20.000d- 

2012 
Przewornod  
ul. Ziębicka 2 

Remont pokrycia dachowegod remont kominów 80.000d- 

Raze  rok 2012: 120.000,- 
Miłocice 14 Wymian stolarki drzwiowej i okiennejd wykonanie elewacji  20.000d- 

2013 Przewornod  
ul. Ziębicka 2 

Wykonanie elewacji  
50.000d- 

Raze  rok 2013: 70.000,- 
Szacowane kosztj w ratach 2008–2013 ogwłe : 830.000,- 

 
nbjaśnienia do tabeli nr 3. 

Roszty wykazane w kolumnie 4. Tabeli nr 3 są kosztami szacunkowymi na dzień sporządzenia uchwały. Rażdorazowo rzeczywisty koszt 

planowanych do wykonania robót będzie wynikał ze sporządzonych kosztorysów inwestorskich. 

 
2. Realizacja potrzeb w zakresie wykonywania bieżących naprawd konserwacjid realizowana będzie w pierwszej 
kolejności tamd gdzie wymagać tego będzie bezpieczeństwo budynków i ich mieszkańców. 

3. W oparciu o Tabelę nr 3d corocznie  będzie ustalany przez Radę Gminy Przeworno zakres rzeczowy remon-
tówd które ujmowane będą w Planie Finansowym administratorad zarządcy budynkówd w ramach możliwości 
tinansowych Gminyd przy podejmowaniu uchwały budżetowej. 

4. Środkid o których mowa powyżejd mogą być zwiększane w trakcie roku budżetowegod co wymaga podjęcia 
odrębnej uchwały przez Radę Gminy. 

R o z d z i a ł  III 

Pranowana sprzedaż rokari w korejnjch ratach 

§ 4 

1. Gmina Przeworno kontynuować będzie sprzedaż lokali mieszkalnychd stanowiących jej własnośćd na zasa-
dach określonych odrębną uchwałą. 

2. Sprzedaż będzie obejmowałan 
a) lokaled na które zawarte są umowy najmu – na pisemny wniosek najemcyd 
b) lokale bez zawartych umów najmu – na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261d poz. 2603 ze zmianami). 

3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą lokali socjalnych. 
4. Postanowienia uchwały określonej w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej uchwały. 
5. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach przedstawia Tabela nr 4. 
 

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2008–2013. – Tabela nr 4. 
 

Rok  dres/lokalizacja nieruchomości 
Ilość lokali mieszkalnych 

[szt.] 
Razem Uwagi 

2008 
Miłocice 23 
Samborowiczki 27 
Dierpice 52 

1 
1 
1 

3  

2009 

Przewornod ul. Rolejowa 5 
Sarby 89 
nstrężna 16 
Rożnów 12 

2 
1 
1 
4 

8  

2010 

Przewornod ul. Strzelińska 10 
Przewornod ul. Strzelińska 37 
Rrynka 5 
Jegłowad ul. Skalników 29 

4 
3 
1 
3 

11  

2011 
nstrężna 4 
nstrężna 9 
Dzierzkowa 13 

1 
1 
1 

3  

2012 – 0 0  
2013 – 0 0  

Ogwłe : 25  
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R o z d z i a ł  IV 

Zasadj poritjki czjnszowej oraz warunki obniżania czjnszu 

§ 5 

1. Stawkę czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy ustala Wójt Gminy Przeworno z uwzględnieniem czynników obniżających i podwyższających ich war-
tość użytkowąd a w szczególności uwzględniającąn 
a) lokalizację budynkud 
b) położenie lokalu w budynkud 
c) wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan. 

2. Z uwagi na specytikę usytuowania budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Prze-
worno (zlokalizowane zasadniczo w centralnej części gminy) czynnik ten nie wpływa na wzrost ani obniżenie 
stawki bazowej czynszu. 

3. rokale mieszkalne znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy Przeworno usytuowane są w budyn-
kach dwu- i trzykondygnacyjnych. Zdecydowana większość usytuowana jest na parterze. Nieliczne lokale 
usytuowane są na I piętrzed jeden lokal na II piętrze. Dzynnik ten nie powoduje zwiększenia ani obniżenia 
stawki bazowej czynszu. 

4. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazowąn 
a) mieszkanie bez urządzeń wod.-kan. – o 20%. 

5. Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazowąn  
a) wyposażenie lokalu w w.c.– o 30% – przez w.c. rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego 
pomieszczenia instalację wod.-kan. umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczkid dotyczy to 
również w.c. przynależnego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji do wyłącznego 
użytku najemcyd 

b) wyposażenie lokalu w łazienkę – o 30% – przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomiesz-
czenie mające stałe instalacje wod.-kan.d ciepłej wody (dostarczanej z urządzeń zainstalowanych w lokalu 
lub poza nim) umożliwiające podłączenie wanny lub brodzikad lub umywalki – z osprzętemd  

c) wyposażenie lokalu w c.o. – o 30% – przez centralne ogrzewanie rozumie się instalację grzejną oraz do-
starczanie do lokalu energii cieplnej z urządzeń grzewczych indywidualnychd umożliwiających dostarczenie 
energii cieplnej do pojedynczego lokalu lub z urządzeń grzewczych wspólnych dla całego budynku. 

§ 6 

1. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalud z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie 
może być dokonywane częściej niż co 6 (sześć) miesięcy. 

2. Dzęstotliwość dokonywania podwyżek czynszud o których mowa w ust. 1d należy do wyłącznej kompetencji 
Wójta Gminy Przeworno. 

3. Podwyżka stawki czynszu za 1 m2 lokalud o której mowa w ust. 1d jest każdorazowo większa o 10% w od-
niesieniu do poprzedniej stawki. 

4. Stawka czynszu za najem 1 m2 lokalu socjalnego nie może przekraczać 50% stawki 1 m2 najniższego czyn-
szu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 

5. W oparciu o tak ustalone kryterium wzrostu stawki bazowej czynszud wzrost w prognozowanym okresied 
przy założeniu wzrostu czynszu 1 (jeden) raz w roku kalendarzowymd przedstawia Tabela nr 5. 

 

Stawki czynszu w prognozowanym okresie 2008–2013 – Tabela nr 5. 
 

Prognozowany okres [rok] Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stawka czynszu 
[zł/1m2] 

s m s m s m s m s m s m s m 
min. 0d46 0d92 0d50 1d01 0d55 1d11 0d61 1d22 0d67 1d34 0d73 1d47 0d80 1d62 
max. 0d74 1d76 0d80 1d91 0d88 2d00 0d98 2d33 1d07 2d54 1d17 2d79 1d28 3d08 

 
nbjaśnienia do tabelin 

s – dotyczy lokali socjalnych 

m – dotyczy lokali mieszkalnych 

 

R o z d z i a ł  V 

Sposwb i zasadj zarządzania  ieszkaniowj  zasobe  g inj 

§ 7 

1. Sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Przeworno pozostają w gestii Wójta Gminy 
Przeworno. 

2. Sprawujący zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. 
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§ 8 

1. Zasoby mieszkaniowe gminy znajdujące się w budynkachd w których Gmina Przeworno posiada mniejszo-
ściowy udział oraz w budynkach o złym stanie technicznymd wymagających dużych nakładów tinansowychd 
w których nie ma zawartych umów najmud należy sprywatyzować (sprzedać) w pierwszej kolejności. 

2. Sprzedaż zasobów mieszkaniowychd o których mowa w ust. 1d następuje w oparciu o przepisy ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261d poz. 2603 ze zmianami) i w opar-
ciu o ustalenia zawarte w niniejszej uchwale. 

§ 9 

1. W odniesieniu do budynków mieszkalnych wielolokalowychd których gmina Przeworno była właścicielem 
w udziale wynoszącym 100%d a w których część lokali mieszkalnych została sprywatyzowana i z mocy 
ustawy powstała wspólnota mieszkaniowad zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Przeworno podej-
mie działania w celu tormalnego zawiązania struktur wspólnoty mieszkaniowejd o ile wcześniej nie uczyni te-
go żaden z pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości. 

2. Zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Przeworno w sytuacji opisanej w ust. 1 powiadamia wszyst-
kich współwłaścicieli pisemnie o podjętych w tym zakresie działaniach. 

§ 10 

1. Zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy w trakcie realizacji niniejszego Programu będzie podejmował 
działaniad w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej lokatorów najmujących lokale mieszkalned w złym stanie 
technicznym. 

2. Zamierzony etektd o którym mowa w ust. 1d ma być realizowany poprzez zaproponowanie przez Gminę na-
jemcom tych lokalid innych lokali znajdujących się w zasobie gminnymd w lepszym stanie technicznymd nie-
koniecznie spełniających kryteria lokalu zamiennego. 

R o z d z i a ł  VI 

Źrwdła finansowania gospodarki  ieszkaniowej w ratach 2008–2013 

§ 11 

1. Poza środkami budżetowymid o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały źródłami tinansowania 
gospodarki mieszkaniowej będąn 
a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowed 
b) wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnychd 
c) dotacje celowed 
d) środki zewnętrzne. 

2. Roszty utrzymania zasobu mieszkaniowegod w tym koszty bieżącej eksploatacjid koszty remontów pokrywa-
ne będą z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy. 

3. Docelowym działaniem Gminy jest doprowadzenie do sytuacjid aby gospodarka mieszkaniowa tinansowała się 
samoistnie. 

R o z d z i a ł  VII 

Wjsokość wjdatkww na rokare  ieszkarne i budjnki  ieszkarne w zakresie re ontww i  odernizacji 

§ 12 

1. Środki tinansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne co roku powinny byćd w miarę potrzebd prze-
znaczane na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem oraz na remonty i modernizację 
lokalid będących w mieszkaniowym zasobie gminy. 

2. Wysokość rocznych wydatków na zasób mieszkaniowy określa Rada Gminy uwzględniając koszty opisane 
w ust. 1 oraz koszty wynikające z potrzeb remontowych i modernizacji określonych w § 3d Tabela nr 3. 

 
Prognoza wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty – Tabela nr 6. 

Planowane koszty utrzymania zasobu komunalnego 
w poszczególnych latach [zł] rp. Nazwa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Razem 

1 koszty bieżącej eksploatacji 30 200 31 100 32 000 33 000 34 000 35 000 195 300 

2 
koszty remontów oraz modernizacji 
lokali i budynków 

20 600 21 200 21 900 22 500 23 200 23 900 133 300 

3 
koszty zarządu nieruchomościami 
wspólnymi 

6 000 6 200 6 400 2 000 2 100 2 200 24 900 

4 wydatki inwestycyjne 200 000 150 000 190 000 100 000 120 000 70 000 830 000 
5 pozostałe koszty 0 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 16 000 

Ogwłe : 256 800 211 500 253 400 160 700 182 600 134 500 1 199 500 
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npracowując przedstawioną prognozę uwzględniono przewidywane zmiany  powierzchni lokali wynikające 
z planowanej sprzedaży lokali oraz wzrost kosztów utrzymania zasobów o średnioroczny wskaźnik cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (zakładając poziom wzrostu tego 
wskaźnika w kolejnych latach o 3%). 

R o z d z i a ł  VIII 

Za ierzone działania w ceru racjonarnego wjkorzjstania zasobu  ieszkaniowego 

§ 13 

1. Założeniem racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przeworno jest doprowadzenie do 
sytuacjid w którejd po zabezpieczeniu sytuacji mieszkaniowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wejd jak największa część lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych zostanie sprywatyzowana. 

2. Działania podjęte w oparciu o ust. 1 spowodują zmniejszenie realnych wydatków Gminy Przeworno na 
utrzymanie i modernizację intrastruktury mieszkaniowej. 

3. Nie przewiduje się w prognozowanym okresie zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali miesz-
kalnych. 

4. Planowaną sprzedaż lokali zawiera Tabela nr 4 – Rozdział IIId § 4 niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  IX 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XrI/202/2002 Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 września 2002 roku w sprawie „Wie-
loletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003–2007” oraz uchwała nr 
X/65/03 Rady Gminy w Przewornie z dnia 10 października 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do 
uchwały nr XrI/202/2002 Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 września 2002 roku w sprawie „Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003–2007” . 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno. 

§ 16 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniad z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2008 roku. 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW GMINW 

 ANDRZEJ ŁUCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XIV/68/07 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

w sprawie ustarenia regura inu okreśrającego wjsokość oraz szczegwłowe 
warunki przjznawania nauczjciero  dodatkww:  otjwacjjnego funkcjjne-
go, za wjsługę rat, za warunki pracj oraz wjsokość i warunki wjpłacania 
innjch składnikww wjnagradzania wjnikającjch ze stosunku pracj, szcze-
gwłowj sposwb obriczania wjnagrodzenia za godzinj ponadwj iarowe, go-
dzinj doraźnjch zastępstw oraz niektwrjch innjch składnikww wjnagrodze-
nia, a także wjsokości szczegwłowjch zasad przjznawania i wjpłacania 
dodatku    ieszkaniowego  i  wjpłacania   oraz   ustarenia  krjteriww  i  trjb 

przjznawania nagrwd dra nauczjcieri 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15d art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142d poz. 1591 ze zm.)d art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7d art. 49 
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r. Nr 97d poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22d 
poz. 181 z 2005 r. ze zm. ) w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycielid ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracyd Rada Gminy w Przewornie uchwalan 

 
 

REGULAMIN 
 
 
nkreślający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czegod szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypła-
cania nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Przeworno w roku 2008n 
Szkoła Podstawowa w Jegłowejd 
Szkoła Podstawowa w Przewornied 
Szkoła Podstawowa w Sarbachd 
Gimnazjum Publiczne w Przewornie. 

Regulamin określa wysokość stawekd szczegółowe 
warunki przyznawaniad obliczania i wypłacanian 
1) dodatku motywacyjnegod 
2) dodatku za wysługę latd 
3) dodatku tunkcyjnegod 
4) dodatku za warunki pracyd 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstwd 

6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowed 
7) nagród ze specjalnego tunduszu nagródd 
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 
9) dodatki specjalistyczne. 

I. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 1 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznychd wychowawczych i opiekuńczychd 
a w szczególnościn 

  1) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 
ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasytikacji lub promocjid etektami egzaminów i 
sprawdzianów albo sukcesami w konkursachd 
zawodachd olimpiadach itp.d 

  2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicamid 

  3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniówd aktywne i etektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opiekid 

  4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowegod 

  5) systematyczne i etektywne przygotowanie się 
do przydzielonych obowiązkówd 

  6) podnoszenie kwalitikacji i umiejętności zawo-
dowychd 

  7) wzbogacanie własnego warsztatu pracyd 
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnychd 

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nejd w tym pedagogicznejd 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowychd 

11) przestrzeganie dyscypliny pracyd 
12) posiadanie pozytywnej oceny pracyd 
13) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęćd 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 
Rarty Nauczycielad a w szczególnościn 
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a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnychd 

b) udział w pracach komisji przedmiotowych 
i innychd 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami działającymi na te-
renie szkołyd 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskichd przejawianie 
innych torm aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycielid 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

2. n wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują w szczególności następujące 
kryterian 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami tinansowymi szkołyn 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o posiadane środki tinansowed 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnegod 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkołyd 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczychd 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkołyn 
a) dyscyplina pracyd podział zadańd terminowość 
realizacji zadań i zarządzeńd 

b) podejmowanie zadań motywujących nauczy-
cieli do doskonalenia i podnoszenia kwalitika-
cji zawodowychd 

c) polityka kadrowad 
d) organizowanie konterencji szkoleniowychd 
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycielid 

t) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkołyd 

3) wysokie etekty pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkołyn 
a) osiągnięcia uczniów szkołyn naukowed spor-
towed artystyczne w skali regionud woje-
wództwad krajud 

b) poszerzona oterta szkoły poprzezn wprowa-
dzenie programów autorskichd innowacji 
i ekspertów pedagogicznych oraz innych 
rozwiązań metodycznychd 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczychd podejmowanie etektyw-
nych działań protilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznymd 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniówd 

e) obecność szkół w środowisku lokalnymd 
udział w imprezachd konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymid 

t) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców 
i Samorządem Uczniowskim. 

§ 2 

Ustala się środki tinansowed z przeznaczeniem na do-
datek motywacyjny dla nauczycieli – w wysokości 
0d8% rocznego tunduszu płac na wynagrodzenia za-
sadnicze. 

§ 3 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkołyd w której nauczyciel jest zatrudnio-
nyd w wysokości od 3% do 15% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślonyd nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje wójt gminy na okres nie krótszy niż sześć 
miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 

§ 4 

Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa 
po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole. 
1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nychd wychowawczych lub opiekuńczych z powodu 
przebywania nauczyciela nan 
1) urlopie dla poratowania zdrowiad 
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc. 

2. Nauczycielomd którym powierzono stanowisko kie-
rowniczed dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresien 
1) przebywanie na urlopie zdrowotnymd 
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc. 

§ 5 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkoled 
może być przyznany dodatek motywacyjny w każ-
dej ze szkół. 

2. Wysokość dodatków w każdej ze szkół zależny jest 
od wynagrodzenia zasadniczego pobieranego 
w danej szkole. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi 
w ciągu całego roku. 

2. nkres przyznawania dodatku motywacyjnego musi 
się zamykać w roku budżetowym. 

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 7 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przebywania na-
uczyciela na urlopie dla podratowania zdrowia. 

III. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

1. Dodatek tunkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje 
wójt a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zaj-
mujących inne stanowiska kierownicze dodatek 
tunkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Dodatek tunkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
się zan 
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1) warunki organizacyjned m.in.n 
a) liczbę oddziałówd 
b) zmianowośćd 
c) liczbę budynkówd w których tunkcjonuje 
szkoła; 

2) etektywność tunkcjonowania szkołyd m.in.n 
a) racjonalne i etektywne gospodarowanie środ-
kami tinansowymid 

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrowąd 
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 
działalności gospodarczej szkołyd 

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze 
ocend protokoły egzaminówd dzienniki lekcyj-
ne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisamid 

e) przestrzeganie przepisów BHP na terenie 
szkoły; 

3) wyniki w nauczani i wychowaniud m.in.n 
a) wyniki klasytikacji rocznejd 
b) wyniki egzaminówd 
c) osiągnięcia w olimpiadachd konkursachd za-
wodach. 

Tabera dodatkww funkcjjnjch 

Stanowisko 
Wysokość dodatku 

tunkcyjnego 
(miesięcznie w złotych) 

Dyrektor szkołyn 
do 8 oddziałów (uczniów) 
od 9 do 16 oddziałów (uczniów) 
od 17 do 22 oddziałów (uczniów) 
od 23 oddziałów i więcej 
(uczniów) 
Wicedyrektor szkołyn 
Dyrektor przedszkolan 

 
od 200 do 500 
od 250 do 750 
od 300 do 850 

 
od 400 do 1000 
od 200 do 500 
od 200 do 500 

 
§ 9 

Dodatek tunkcyjny przysługuje również nauczycielowi 
z tytułu wykonywania zadańn 
1. npiekuna stażu w wysokości 35 zł miesięcznie za 
każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece. 

2. Za wychowawstwo klasy w wysokości minimum 
3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta-
żysty w klasach do 20 uczniówd a za wychowaw-
stwo w klasach powyżej 20 uczniów minimum 4% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. 

§ 10 

1. Prawo do dodatku tunkcyjnego przysługuje w okre-
sie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierow-
niczego lub w okresie wykonywania zadańd za któ-
re przysługuje dodatek. 

2. W razie zbiegu tytułów do trzech dodatkówd o któ-
rych mowa w § 9d nauczycielowi przysługuje doda-
tek tunkcyjny z każdego tytułu. 

3. Dodatek tunkcyjny za wychowawstwo klasy przy-
sługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi 
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 

§ 11 

Dodatki tunkcyjned o których mowad nie przysługują 
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracyd 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowiad w okresied 
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 12 

Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę 
przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych warun-
kachd a w szczególnościn 
1. Za prowadzenie zajęć z udziałem dzieci zakwaliti-
kowanych do nauczania specjalnego do wysokości 
20% za przepracowaną godzinę wg stawki zasze-
regowania osobistego nauczyciela. 

2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych w wysokości do 20% za przepracowaną 
godzinę wg stawki zaszeregowania osobistego na-
uczyciela. 

3. Dodatek wypłaca dyrektor szkoły. 

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 13 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych za-
stępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 30 
ust. 6 pkt 2 Rarty Nauczyciela (Dz. U. z 1977 r. 
Nr 56d poz. 357 z późn. zm.). 
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczycielad z uwzględnieniem dodatku za warunki 
pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za uciążliwe warunki 
pracyd jeżeli praca w godzinach ponadwymiaro-
wych odbywa się w takich warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru za-
jęć ustalonego do rodzaju zajęć dydaktycznychd 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za 1 godz. doraźnego zastępstwa 
wypłaca się według stawki osobistego zaszerego-
wania nauczycielad z uwzględnieniem dodatku za 
warunki pracy. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycielad o której mowa w pkt. 2d 3d uzy-
skuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4d16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposóbd że za czas zajęć do 0d5 godziny 
pomija sięd a co najmniej 0d5 godziny liczy się pełną 
godzinę. 

VI. WYNAGRODZENIA ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

§ 14 

1. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami 
wyjeżdżającymi nan wycieczkid obozy itp. przysłu-
guje wynagrodzenied jakie otrzymałby pracując 
w szkole macierzystej – łącznie z wynagrodzeniem 
za przydzielone w arkuszu organizacyjnym na dany 
rok szkolny godziny ponadwymiarowe. 

2. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi 
przebywającymi w innej miejscowości w ramach 
„zielonych szkół" przysługuje wynagrodzenie do-
datkowe – jak za 10 godzin ponadwymiarowych 
tygodniowo. 
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VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 15 

1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego 
tunduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawczed zgodnie z art. 49 Rarty Nauczyciela. 

2. W budżecie organu prowadzącego tworzy się spe-
cjalny tundusz nagród w wysokości co najmniej 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu pro-
wadzącego i dyrektorów szkołyd z czegon 
1) 75% środków tunduszu przeznacza się na na-
grody dyrektorówd 

2) 25% środków tunduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

§ 16 

Ze środkówd o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1d 
nagrody przyznaje dyrektor szkoły. 

§ 17 

Nagrodyd o których mowa w § 16d są przyznawane 
w terminie do dnia 14 października każdego roku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda 
może być przyznana w innym terminie. 

§ 18 

1. Dyrektor szkoły dla każdego nagradzanego nauczy-
ciela sporządza dokumentacjed w której motywuje 
przyznanie nagrody. Dokument ten jest dołączany 
do teczki akt osobowych nauczyciela. 

2. Dokumentacjad o której mowad powinna zawierać 
następujące danen 
1) imię i nazwiskod 
2) data urodzeniad 
3) intormację o wykształceniu stopniu awansu za-
wodowegod 

4) staż pracy pedagogicznejd 
5) nazwę szkołyd 
6) zajmowane stanowiskod 
7) otrzymane dotychczas nagrodyd 
8) ocenę pracy pedagogicznejd 
9) uzasadnienied w którym należy zamieścić intor-
macje o dorobku zawodowym i osiągnięciach 
w ostatnich latachd po otrzymaniu ostatniej na-
grody. 

§ 19 

1. Ze środkówd o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 2d 
nagrody dla dyrektorów oraz szczególnie wyróżnia-
jących się nauczycieli szkółd dla których Gmina 
Przeworno jest organem prowadzącymd przyznaje 
na umotywowany wniosek kierownika Gminnego 
Zespołu nświaty Wójt Gminy Przeworno. 

§ 20 

Nagrodad o której mowa w § 17d może być przyznana 
nauczycielowid który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej 3 z następujących kryteriówn 

1. W okresie pracy dydaktyczno-wychowawczejn 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
w sprawdzianach i egzaminach uczniówd 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowaniad opracowywania autorskich progra-
mów i publikacjid 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
zakwalitikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (cen-
tralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wychd zajęciem przez uczniów I–III miejsca 
w konkursachd zawodachd przeglądach i testiwa-
lach wojewódzkich i ogólnopolskichd 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mający-
mi trudności w nauced 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne i środowiskowed 

t) prowadzi znaczną działalność wychowawczą 
w klasie lub szkoled w szczególności przez orga-
nizowanie wycieczekd udział uczniów w spekta-
klach teatralnychd koncertachd wystawach i spo-
tkaniachd 

g) organizuje imprezy kulturalned sportowed rekre-
acyjne i wypoczynkowed 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieżyd i osią-
ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniamid 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami. 

2. W zakresie pracy opiekuńczejn 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wycho-
wankom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowejd pochodzącym z rodzin ubogich lub 
patologicznychd 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieżyd w szczególności nar-
komanii i alkoholizmud 

c) organizuję współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowiad policjąd or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
patologii społecznej i niedostosowania społecz-
nego dzieci i młodzieżyd 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 
placówkid rozwija tormy współdziałania szkoły 
lub placówki z rodzicami. 

3. W zakresie działalności pozaszkolnejd polegającej 
nan 
a) udziale w zorganizowanych tormach doskonale-
nia zawodowegod 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie nauczyciela. 

4. Nauczycield któremu została przyznana nagrodad 
otrzymuje dyplomd którego odpis zamieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

§ 21 

Wysokość nagrody dla nauczycieli ustala dyrektor 
szkoły w ramach posiadanych środkówd a dla dyrekto-
rów Wójt Gminy Przeworno. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 2 –  153  – Poz. 25 i 26 

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 22 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin posiadającemu kwalitikacje do 
zajmowanego stanowiska w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Przeworno przysługuje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wegod w zależności od liczby osób w rodzime 
uprawnionego nauczycielad wynosi miesięcznien 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 
12% 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników 
ustalonego przez Ministra Płacyd Pracy i Polityki 
Socjalnej. 

3. Do członków rodzinyd o której mowa w ust. 2d zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jące osoby wymienione w art. 3 pkt. 16 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych – Dz. U. Nr 228d poz. 2255 z późniejszymi 
zmianami. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowid będącego 
także nauczycielem stale z nim zamieszkującemud 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowyd 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcęd który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek przyznaje się na wniosek 
nauczycielad a w przypadku nauczycielid o których 
mowa w ust. 4d na ich wspólny wniosek. Nauczy-
cielowi dodatek przyznaje dyrektord a dyrektorowi 
Wójt Gminy Przeworno. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowin 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnegod 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącud w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracyd a także w okresachn 
1) nieświadczenia pracyd za który przysługuje wy-
nagrodzenied 

2) pobierania zasiłku społecznegod odbywania za-
sadniczej służby wojskowejd przeszkolenia woj-
skowegod okresowej służby wojskowej; w przy-
padku jednak gdy z nauczycielem powołanym do 
służby zawarta była umowa o pracę na czas 
określonyd 

3) dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca 
okresud na który umowa była zawartad 

4) korzystania z urlopu wychowawczegod 
5) kwoty dodatku zaokrągla się do pełnych złotych 
w ten sposóbd że kwotę do 0d50 zł pomija sięd 
a powyżej 0d50 zł zaokrągla się w górę. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23 

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związkiem 
Nauczycielstwa  Polskiego  w  Strzelinied  Zarządem 
nddziałud Międzyzakładową nrganizacją Związkową 
NSZZ Solidarność pracowników oświaty i wychowania 
powiatu strzelińskiegod  Forum  Związków  Zawodo-
wych Zarządem Wojewódzkim Województwa Dolno-
śląskiego. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 25 

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

§ 26 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr V/27/07 z dnia 
26 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWnDNIDZZDW 
 R DW GMINW 

 ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 

26 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XIV/98/07 

z dnia 10 grudnia 2007 r. 

w sprawie ustarenia stawek procentowjch opłatj adiacenckiej 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261d 
poz. 2603 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Rudna uchwalad co następujen 
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§ 1 

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela 
lub użytkownika wieczystegod który wniósł opłaty 
roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 30% 
wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 2 

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego budową urządzeń intrastruktury 
technicznej na 50% różnicy między wartościąd jaką 
nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 
intrastruktury technicznejd a wartościąd jaką nierucho-
mość ma po ich wybudowaniu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§ 4 

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

 PRZEWnDNIDZZDW R DW 

 JERZY STANKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
NR X/92/2007 

z dnia 12 listopada 2007 r. 

w sprawie nadania nazw uric w obrębie wsi Zawonia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142d poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwalad co następujen 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę drodze o numerze ewidencyjnym 
598  M – 1 położonej w miejscowości Zawonian 
• urica AKACJOWA. 
Położenie ulicy przedstawiono na kopii mapyd sta-
nowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Nadaje się nazwę drodze o numerach ewidencyj-
nych 614 i 625  M – 1d położonej w miejscowości 
Zawonian 
• urica BRZOZOWA. 
Położenie ulicy przedstawiono na kopii mapyd sta-
nowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Nadaje się nazwę drodze o numerze ewidencyjnym 
648  M – 1d położonej w miejscowości Zawonian 
• urica STAWOWA. 
Położenie ulicy przedstawiono na kopii mapyd sta-
nowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
w Zawoni. 

§ 3 

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

 PRZEWnDNIDZZD  
 R DW GMINW 

 DOROTA WOROTNIAK 
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Załącznik nr 1 do uchwałj Radj 
G inj Zawonia nr X/92/2007 z dnia 
12 ristopada 2007 r. (poz. 27) 
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Załącznik nr 2 do uchwałj Radj 
G inj Zawonia nr X/92/2007 z dnia 
12 ristopada 2007 r. (poz. 27) 
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Załącznik nr 3 do uchwałj Radj 
G inj Zawonia nr X/92/2007 z dnia 
12 ristopada 2007 r. (poz. 27) 
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POROZUMIENIE NR DOL/CW/38/2007 

po iędzj Wojewodą Dornośrąski  a G iną Nie cza 

zawarte w dniu 29 listopada 2007 r. 

w sprawie powierzenia G inie Nie cza obowiązku utrzj ania grobww 
i c entarzj wojennjch, położonjch na terenie G inj Nie cza 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80d poz. 872 z późn. zm.) 
oraz art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142d poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39d poz. 311 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XII/69/07 Rady Miejskiej 
Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Niemczad 

zostało zawarte porozumienie pomiędzyn 

Wojewodą Dolnośląskimd Panem Rrzysztotem Grzelczykiemd zwanym dalej 
„Wojewodą”d  
a  
Gminą Niemczad zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez – Grzegorza 
Rosowskiego – Burmistrza Niemczyd 

następującej treścin 
 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierzad a Gmina przyjmuje obowiązek 
wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 
(Dz. U. Nr 39d poz. 311 z późn. zm.) polegający na 
utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdu-
jących się na terenie Gminy. 

2. Do zakresu zadańd o których mowa w § 1 ust. 1d 
należy w szczególnościn 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich oto-
czenia w ciągu całego rokud w tymn utrzymanie 
ich w czystości i porządkud konserwacja elemen-
tów małej architektury oraz dbałość o czytelność 
napisówd 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu ro-
ślinności znajdującej się na cmentarzachd kwate-
rach i mogiłach wojennychd poprzezn 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do oto-
czeniad 

b) wykonywanie bieżących zabiegów pielęgna-
cyjnych zielenid w tymn usuwanie drzew 
i krzewów obumarłych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowo-
dować uszkodzenie grobów lub innych urzą-
dzeń cmentarnychd 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów 
nan 
8–9 maja – Dzień Zwycięstwad 
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiegod 
1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-
towejd 
1 listopada – Wszystkich Świętychd 
11 listopada – Święto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
kówd nagrobków i elementów małej architektu-

ryd obiektówd wg odrębnie zaopiniowanego za-
kresu prac remontowych przez Wojewodęd 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencjid przy współ-
pracy z Wojewodąd 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. Wojewoda będzie przekazywał Gminie corocznie 
środki tinansowe w tormie dotacji w dwóch rów-
nych transzach w terminach do dnia 31 marca i do 
dnia 31 lipca danego roku budżetowego. 

 Pierwsza transza zostanie przekazana do dnia 
31 marca 2008 r. 

2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależniona 
będzie od wysokości środków tinansowychd otrzy-
mywanych corocznie z budżetu państwa.  

3. Dotacja stanowi podstawę do zwiększenia budżetu 
Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadaniad o których mowa w § 1 ust. 2d mogą być 
również realizowane przez Gminę ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. n możliwości niewykorzystania w całości lub 
w części środków określonych w dotacjid Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym 
takcie Wojewodęd najpóźniej do dnia 31 październi-
ka danego roku budżetowego i do tego dnia zwró-
cić niewykorzystane środki.  

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 
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3. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi 
do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego. 

4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wykorzy-
stane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwro-
towi do budżetu Wojewody wraz z odsetkamid 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-
wychd w terminie do dnia 28 lutego roku następu-
jącego po rokud w którym udzielono dotacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjonal-
nego gospodarowania przyjętymi środkami oraz 
przeznaczenia ich na cele określone w § 1 niniej-
szego porozumienia zgodnie z przepisami prawa. 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa lub w wysokości wyższej 
niż określone w porozumieniu nie podlegają tinan-
sowaniu w ramach dotacjid o której mowa w § 2 
ust. 1. 

§ 6 

1. Rońcowe rozliczenie roczned pod względem rze-
czowym i tinansowym z wykonanych zadań w da-
nym roku budżetowymd Gmina zobowiązuje się 
przedłożyć do dnia 15 stycznia roku następnego. 

2. Do rozliczenia należy dołączyćn 
a) tabelaryczne zestawienie takturd zatwierdzone 
przez Skarbnika Gminyd ze wskazaniem obiektu 
i określeniem zakresu wykonanych prac; 

b) intormację o źródłach tinansowania (budżet Wo-
jewodyd budżet Gminyd inne źródła) z podziałem 
na każdy obiekt i określeniem zakresu wykona-
nych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym muszą 
posiadać rozliczenia z zakupionych i wbudowanych 
materiałów. 

§ 7 

W terminie do 30 czerwca każdego roku Gmina przed-
stawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbędnych prac 
oraz potrzeby tinansowe na ten celd na rok następny. 

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wojen-
nego należy uzyskać zgodę Wojewody. Zgoda może 
być wydana po przedłożeniun  
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektud 
którego prace dotycząd  

b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektud 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Ronserwatora Zabyt-
ków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków. 

 
 

§ 9 

Strony zgodnie ustalająd żen 
1. Wojewodan 
a) sprawuje nadzór i kontrolę nad sposobem wyko-
rzystania dotacjid stosując kryterium zgodności 
z prawemd celowościd rzetelności i gospodarno-
ści; 

b) ma prawo wglądu w dokumentację związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gminan 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 
dotyczące sposobu wykorzystania dotacji oraz 
rozliczenia tinansowed 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Ronserwatorem Za-
bytków projektowane praced które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwator-
skiejd a w granicach określonych przepisami 
prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie stosow-
nych pozwoleńd 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobów 
i cmentarzy wojennychd 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiązana 
jest o tym zawiadomić Wojewodę. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 
2. Wszelkie zmiany treści porozumieniad wymagają – 
pod rygorem nieważności – tormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony.  

3. Rażda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesięcznym wypowiedzeniemd ze skutkiem na 
dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze skut-
kiem natychmiastowymd w razie rażących uchybień 
w realizacji powierzonych zadańd gdy wezwanie 
Gminy do usunięcia tych uchybień w określonym 
terminie nie odniosło skutkud przy czym rozliczenied 
o którym mowa w § 6d obejmuje środki wydane do 
dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie 
w terminie 30 dni od tegoż dnia.  

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastoso-
wanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o tinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249d poz. 2104 z późn. zm.) oraz inne przepisy 
dotyczące spraw objętych porozumieniem. 

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzachd po dwa dla każdej ze 
stron.  

 
 
 WnJEWnD  DnrNnŚrZSRI 

 KRZYSZTOF GRZELCZYK 

 BURMISTRZ 

 GRZEGORZ KOSOWSKI 
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INFORMACJA 

STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie  odernizacji operatu ewidencji gruntww i budjnkww 
 iasta Nie cza obrębj nr 1, 2, 3, 4, 5 

 Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne 
i kartograticzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240d poz. 2027 z późn. zm.) intormujęd że pro-
jekt operatu opisowo-kartograticznego modernizacji ewidencji gruntów i budynkówd 
wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w dniach od 26 li-
stopada 2007 r. do 14 grudnia 2007 r. do wglądu osób zainteresowanychd dotyczą-
cy uzupełnienia komputerowych baz danych o rejestry i kartoteki budynków i lokali 
dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Niemcza w obrębach ewidencyj-
nych  nrn 1d 2d 3d 4d 5 – staje się z dniem 20 grudnia 2007 r. operatem ewidencji 
gruntów i budynków. 
Jednocześnie intormujęd że na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo  geodezyjne i kartograticzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240d poz. 2027 
z późn. zm.) każdyd czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 
gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograticznymd może w termi-
nie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej intormacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego zgłaszać zarzuty do tych danych. 
Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Dzierżoniowskiego na adres Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowied 58-200 Dzierżoniów  ul. Świdnicka 38. 
 
 
  Z up. ST RnSTW 

  ZBIGNIEW DRAGAN 

  SERRET RZ PnWI TU 

 
 
 
 
 

 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćn 

1) w punktach sprzedażyn 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiud 50-951 Wrocławd pl. Powstańców Warszawy 1d tel. 0-71/340-64-74d 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górzed 58-506 Jelenia Górad ul. Wiejska 29d tel. 0-75/764-72-99d 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w regnicyd 59-220 regnicad ul. F. Skarbka 3d tel. 0-76/856-08-00 w. 401d 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychud 58-300 Wałbrzychd ul. Słowackiego 23a–24d tel. 0-74/849-40-70d 

2) w przypadku prenumeratyd na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie nbsługi Urzędud  

50-951 Wrocławd pl. Powstańców Warszawy 1d tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1d 50-951 Wrocławd tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronien 

httpn//www.duw.pl//dzienn.htm 
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