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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
NR XVII/101/08

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniająca uchwałę w zmiawie uchwacenia ie ucaminu ocieacające o wlzo-
coać ztawec i zzcze ółowe waiunci mizlznawania dodatców oiaz innlch
awiadczeń wlnicająclch ze ztozuncu miacl nauczlcieci mozzcze ócnlch
ztomni awanzu zawodowe o zatiudnionlch w zzcołach miowadzonlch mizez
                                        Gminę Jedcina-Zdiój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala:

§ 1

W uchwale nr XV/85/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Jedlina-Zdrój, wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 1;
2) w § 12 uchyla się ust. 3;
3) uchyla się § 15.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

2285

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
NR XXIV/161/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w zmiawie utwoizenia ztałlch obwodów  łozowania na obzzaize Miazta
Kamienna Góia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)), art. 30 ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.2)) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.3)) Rada Miejska w Kamien-
nej Górze uchwala, co następuje:
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§ 1

Tworzy się następujące stałe obwody głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
Siedziba

obwodowej komisji wyborczej
nr 1 ulice: Wł. Wroniewskiego, Cisowa, Mł. aornalskiej, Lubawska,

Modrzewiowa, Parkowa, H. Sienkiewicza, Świerkowa, L. Wa-
ryńskiego, Wiejska, Ziemska

Zespół Szkół,
ul. Lubawska 8

nr 2 Woczna, Wrowarowa, Krótka, Łurycka. A. Mickiewicza, Młyń-
ska, S. Okrzei, pl. Wrowarowy, pl. Grunwaldzki, Rybna, H. Sa-
wickiej, Słowiańska, Spacerowa, S. Żeromskiego

Centrum Kultury,
ul. Tadeusza Kościuszki 4

nr 3 al. Wojska Polskiego, Łączna, K. Miarki, Ogrodowa, Plac Ko-
ścielny, Plac Wolności, Przelot, Stara, Wąska

Szkoła Podstawowa nr 1,
Plac Kościelny 1

nr 4 Wohaterów Getta, a. Chopina, aabryczna, Lipowa, oś, Anto-
nówka, Papiera Jana Pawła II, Polna, Szpitalna, Zamkowa

Przedszkola Publiczne nr 3
ul. Papiera Jana Pawła II 20

nr 5 M. Drzymały, Lompy, Mostowa, Sportowa, P. Ściegiennego Powiatowy Urząd Pracy
ul. Henryka Sienkiewicza 6a

nr 6 A. Asnyka, Jedwabna, Jeleniogórska, Magazynowa, Nadrzecz-
na, Przemysłowa, Szkolna, Towarowa, Zielona

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Jeleniogórska 7

nr 7 J. Kilińskiego, M. Skłodowskiej-Curie, J. Słowackiego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12

nr 8 Armii Ludowej, Cegielniana, M. Konopnickiej, J. Krasickiego,
Nowa, Piastowska, R. Traugutta, Wysoka, Jasna

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących
ul. Romualda Traugutta 2

nr 9 Cicha, Śląska, Rórana Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

nr 10 K. K. Waczyńskiego, Krzeszowska, Tkaczy Śląskich, Wałbrzy-
ska, Konwaliowa, Storczykowa, Kwiatowa

Osiedle Krzeszowskie
ul. Wałbrzyska 26

nr 11 Katowicka, T. Kościuszki, Księcia Wolka I, Legnicka, Leśna,
Mała, Ptasia, E. i J. Rosenbergów, Słoneczna

Centrum Kultury
ul. Tadeusza Kościuszki 4

nr 12 J. Korczaka Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji
ul. Janusza Korczaka 1

§ 2

Traci moc uchwała nr LXXXI/428/2002 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kamienna Góra do wyborów rad i
burmistrza miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 4

Uchwała wchodzi w rycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez rozplaka-
towanie obwieszczeń na terenie miasta Kamienna Góra. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Woje-
wodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze.

PRZEWODNICZPCA RADZ

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA
_________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

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

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 42, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
NR XXIV/162/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w zmiawie modziału Miazta Kamienna Góia na ocię i wlboiczeG uztacenia ich
       ianic i numeiów oiaz ciczbl iadnlch wlbieianlch w cażdlm ocię u

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 ze zmianami1)) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.2)) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następu-
je:

§ 1

Dla wyboru Rady Miejskiej obszar Miasta Kamienna Góra dzieli się na 4 okręgi wyborcze.

§ 2

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
ustala się w sposób następujący:

Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
w okręgu
wyborczym

I

al. Wojska Polskiego, Woczna, Wł. Wroniewskiego, Wrowarowa, Cisowa, K. Miarki,
Krótka, Lubawska, Łączna, Łurycka, A. Mickiewicza, Młyńska, Modrzewiowa,
Ogrodowa, S. Okrzei, Parkowa, Plac Wrowarowy, Plac Grunwaldzki, Plac Kościelny,
Plac Wolności, Przelot, Rybna, H. Sawickiej, Słowiańska, Spacerowa, Stara, Mł.
aornalskiej, H. Sienkiewicza, Świerkowa, L. Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Ziemska,
S. Żeromskiego

5

II

os. Antonówka, A. Asnyka, Wohaterów Getta, a. Chopina, M. Drzymały, aabryczna,
Jedwabna, Jeleniogórska, Lipowa, Lompy, Magazynowa, Mostowa, Nadrzeczna,
Papiera Jana Pawła II, Przemysłowa, Polna, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, P. Ście-
giennego, Towarowa, Zamkowa, Zielona

6

III
Armii Ludowej, Cegielniana, Cicha, Jasna, J. Kilińskiego, M. Konopnickiej, J. Krasic-
kiego, Nowa, Piastowska, Rórana, M. Skłodowskiej-Curie, J. Słowackiego, Śląska,
R. Traugutta, Wysoka

5

IV
K. K. Waczyńskiego, Katowicka, Konwaliowa, J. Korczaka, T. Kościuszki, Krzeszow-
ska, Ks. Wolka I, Kwiatowa, Legnicka, Leśna, Mała, Ptasia, E. i J. Rosenbergów,
Słoneczna, Storczykowa, Tkaczy Śl., Wałbrzyska

5

§ 3

Traci moc uchwała nr LXXX/424/2002 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 czerwca 2002 r. w
sprawie podziału miasta Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w kardym okręgu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 5

Uchwała wchodzi w rycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez rozplaka-
towanie obwieszczeń na terenie Miasta Kamienna Góra. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Woje-
wodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze.

PRZEWODNICZPCA RADZ

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA
_____________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219. Nr 102, poz. 1055 i Nr

167, poz. 1760, z 2005 r.  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 42, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

2287

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
NR XX/214/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w zmiawie zwocnień od modatcu od nieiuchomoaci w iamach momocl de
minimiz dca mizedziębioiców twoiząclch nowe miejzca miacl związane ze

zieacizowaniem nowej inweztlcji na teienie  minl Kaimacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591; ze zmianami 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i z 2007 r.
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 2 art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zmianami z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 r Nr 93, poz. 585), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieru-
chomości lub ich części związane z utworzeniem
nowych miejsc pracy w wyniku realizacji nowej
inwestycji, na warunkach określonych w  niniej-
szej uchwale.

2. W przypadku korzystania z pomocy de minimis,
przedsiębiorca nie more równocześnie korzystać
z innych tytułów pomocy publicznej Gminy Kar-
pacz.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, sta-
nowi pomoc de minimis i ma zastosowanie tylko
do „pomocy przejrzystej”, o której mowa w art.
2  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r.

§ 2

1. Uchwała reguluje zasady udzielania pomocy de
minimis w formie zwolnienia z podatku od nieru-
chomości. Ze zwolnienia od podatku w ramach
niniejszej uchwały przedsiębiorca more skorzy-
stać – w zalerności od ilości utworzonych no-
wych miejsc pracy – przez okres od 1 roku do 3
kolejnych lat.

2. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich
warunków określonych w niniejszej uchwale,
more uzyskać pomoc w jej ramach, jereli war-
tość tej pomocy indywidualnej udzielonej przed-
siębiorcy w ciągu roku kalendarzowego, łącznie
z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w
okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających nie
przekracza równowartości kwoty 200 tys. euro
(w rozumieniu pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz.Urz. UEL 379 z 28
grudnia 2006 r.).

3. Równowartość pomocy w euro ustala się we-
dług kursu średniego ogłaszanego przez Naro-
dowy Wank Polski, obowiązujący w dniu udziele-
nia pomocy.

4. Pomoc udzielana w ramach uchwały nie narusza
morliwości otrzymania przez jej beneficjenta in-
nej pomocy dozwolonej przez Komisję Europej-
ską lub objętej wyłączeniem grupowym, o ile nie
naruszy to dopuszczalnej granicy intensywności
pomocy określonej przepisami.

§ 3

Ilekroć w uchwale urywa się pojęcia:
1) przedsiębiorcy – nalery przez to rozumieć pod-

miot prawa prowadzący działalność gospodar-
czą, do którego mają zastosowanie reguły kon-
kurencji określone w przepisach części trzeciej
tytułu VI rozdziału Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,

2) przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej – nalery przez to rozumieć przedsiębiorstwo
spełniające przesłanki, o których mowa w pkt
9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagroronych przedsiębiorstw (2004/C
244/02),

3) zwolnienia od podatku – nalery przez to rozu-
mieć zwolnienia od podatku od nieruchomości
gruntów, budynków, budowli lub ich części,

4) dodatkowe miejsca pracy – nalery przez to rozu-
mieć utworzenie nowego miejsca pracy nie wcze-
śniej nir w okresie 2 miesięcy poprzedzających
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dzień złorenia przez przedsiębiorcę oświadczenia
o spełnieniu warunków określonych w niniejszym
programie,

5) utworzenia nowych miejsc pracy – nalery przez
to rozumieć przyrost netto liczby pracowników
w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy,

6) nowa inwestycja – nalery przez to rozumieć
nowo wybudowane budynki i budowle przezna-
czone do prowadzenia działalności gospodarczej,
których budowa została zakończona po wejściu
w rycie niniejszej uchwały. Nowe inwestycje
mogą być realizowane zarówno na gruntach na-
bytych po wejściu w rycie niniejszej uchwały,
jak i nabytych przez przedsiębiorcę ubiegającego
się o pomoc w ramach tego programu przed
wejściem w rycie uchwały,

7) dzień udzielenia pomocy – nalery przez to rozu-
mieć dzień, w którym zgodnie z odrębnymi
przepisami upływa termin złorenia deklaracji po-
datkowej lub dzień faktycznego przysporzenia
korzyści finansowych w przypadku braku obo-
wiązku złorenia deklaracji,

8) rok zwolnienia – nalery przez to rozumieć 12
miesięcy kalendarzowych liczonych od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym przedsiębiorca przystąpił do programu.

§ 4

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY

1. Zwolnienia, o których mowa w uchwale, stano-
wią pomoc de minimis, której udzielanie nastę-
puje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europej-
skiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do
pomocy de minimis (Dz.Urz. UEL Nr 379 z
28 grudnia 2006 r.).

2. Pomoc de minimis more być udzielona wyłącz-
nie przedsiębiorcom, dla których wartość pla-
nowanej pomocy de minimis udzielonej na pod-
stawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością
pomocy de minimis uzyskanej przez danego
przedsiębiorcę w rórnych formach i z rórnych
źródeł, w okresie 3 lat kalendarzowych, nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200 tys. euro brutto.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obej-
muje przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi i
kryteria warunkujące zwolnienie oraz udokumen-
towali ten fakt według zasad i w trybie przewi-
dzianym niniejszą uchwałą.

§ 5

WARUNKI ZWOLNIENIA OD PODATKU

1. Pomoc w formie zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości more być udzielana jako pomoc na
tworzenie miejsc pracy w wyniku nowej inwe-
stycji.

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mo-
wa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, jest:
1) prowadzenie działalności gospodarczej na te-

renie gminy Karpacz i utworzenie miejsc pra-
cy w wyniku nowej inwestycji w zakresie:

a) kolei gondolowych,
b) kolei linowych,
c) wyciągów narciarskich,
d) narciarskich tras biegowych i zjazdowych,
e) skoczni narciarskich,
f) torów saneczkowych,
g) basenów kąpielowych,
h) kortów tenisowych,
i) hal sportowych,
j) pól golfowych,
k) basenów krytych,
l) parkingów strzeronych wielopoziomo-

wych,
m) boisk sportowych,
n) lodowisk sztucznie mroronych,
o) kręgielni,
p) sal konferencyjnych,
q) stoków sztucznie mroronych pod dachem.

2) złorenie wniosku do Wurmistrza Karpacza o
zamiarze korzystania z pomocy przed rozpo-
częciem prac nad realizacją nowej inwestycji,

3) utworzenie co najmniej 5 nowych, pełnoeta-
towych miejsc pracy w związku z przepro-
wadzeniem nowej inwestycji, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1 lit. a – p,

4) wzrost zatrudnienia u przedsiębiorcy w sto-
sunku do średniego poziomu zatrudnienia w
okresie 12 m-cy przed dokonaniem inwe-
stycji:
a) o 5 miejsc pracy w przypadku zwolnienia

na 1 rok,
b) o 15 miejsc pracy w przypadku zwolnienia

na 2 lata,
c) o 25 miejsc pracy w przypadku zwolnienia

na 3 lata.

§ 6

Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zostały utworzone nowe
miejsca pracy pod warunkiem:
1) utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia

przez cały okres zwolnienia, z zastrzereniem §
10 ust. 3,

2) zatrudnienia pracowników na pełny etat, przy
czym z pracownikiem nalery zawrzeć umowę na
czas określony obejmujący okres zwolnienia lub
na czas nieokreślony,

3) przedłorenia przez przedsiębiorcę w terminie 2
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności go-
spodarczej lub oddania nowej inwestycji do
urytku dokumentów uprawniających do objęcia
zwolnieniem, tj.:
a) oświadczenia:

– o spełnieniu wszystkich warunków okre-
ślonych niniejszą uchwałą,

– re przedsiębiorstwo nie znajduje się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej, z załączeniem:
• uwierzytelnionych kopii sprawozdania

finansowego (bilans) oraz rachunku zy-
sków i strat sporządzonych na koniec
roku kalendarzowego, a takre spra-
wozdania finansowego a-01 sporzą-
dzonego na półrocze i koniec roku ka-
lendarzowego poprzedzającego rok
udzielenia pomocy,
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• zestawienia stanów nalerności i zobo-
wiązań wynikających z konta „zespołu
2”, sporządzonego na koniec kardego
miesiąca roku, w którym przedsiębiorcy
została udzielona pomoc,

– re nowo utworzone miejsca pracy oraz
poziom zatrudnienia zostaną utrzymane
przez okres zwolnienia,

b) odnośnie inwestycji:
– odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej,
– protokołu odbioru technicznego inwestycji,

c) dokumentów określających:
– poziom zatrudnienia w okresie 12 m-cy

przed oddaniem do urytku nowej inwestycji,
– koszty zatrudnienia pracowników,

d) odnośnie zwiększonego zatrudnienia:
– zestawienia średniego zatrudnienia za

okres 12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc, w którym przedsiębiorca przystąpił
do programu wraz z Deklaracjami Rozli-
czeniowymi (formularz ZUS DRA) za po-
szczególne miesiące, z potwierdzeniem jej
złorenia w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych,

– wykazu wszystkich nowo utworzonych
miejsc pracy w okresie 2 miesięcy, po-
przedzających dzień złorenia przez przed-
siębiorcę oświadczenia o spełnieniu wa-
runków określonych w niniejszej uchwale,

– uwierzytelnionych kserokopii umów o pra-
cę nowo zatrudnionych pracowników w
pełnym wymiarze czasu pracy,

– zaświadczeń o pomocy de minimis –
obejmujących wszystkie otrzymane przez
przedsiębiorcę kwoty pomocy de minimis,
jakie otrzymał w bierącym roku kalenda-
rzowym oraz w dwóch latach kalendarzo-
wych poprzedzających dzień udzielenia
pomocy,

– informacji o kardej innej nir de minimis
pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowanych, na które udzielana jest
pomoc na podstawie przedmiotowej
uchwały.

§ 7

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zo-
bowiązany przedkładać informacje dotyczące:
1. poziomu zatrudnienia:

1) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia oko-
liczności – pisemnej informacji o zlikwidowa-
nych miejscach pracy, o których mowa w
§ 6, oraz o nowo zatrudnionych na tych
miejscach pracownikach,

2) w terminie do dnia 15 stycznia (stan na 31
grudnia):
a) wykaz nowo utworzonych miejsc pracy,
b) wykaz utrzymanych nowych miejsc pracy

oraz uwierzytelnione kserokopie umów o
pracę pracowników zatrudnionych w cią-
gu roku lub zatrudnionych w miejsce pra-
cowników zwolnionych,

c) zestawienie średniego zatrudnienia za
okres 12 miesięcy poprzedzających dzień,

w którym przedsiębiorca nabył prawo do
2-letniego zwolnienia wraz z Deklaracjami
rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za
poszczególne miesiące, z potwierdzeniem
jej złorenia w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych,

d) zestawienie średniego zatrudnienia za okres
12 miesięcy poprzedzających dzień, w któ-
rym przedsiębiorca nabył prawo do 3-letniego
zwolnienia wraz z Deklaracjami rozliczenio-
wymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne
miesiące, z potwierdzeniem jej złorenia w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

e) informacji dotyczących zakończonych no-
wych inwestycji – zawiadomienie o za-
kończeniu budowy składane do organu
nadzoru budowlanego,

f) oświadczenie o utrzymaniu średnioroczne-
go zatrudnienia będącego podstawą ko-
rzystania ze zwolnienia,

g) oświadczenie, re przedsiębiorca w okresie
korzystania ze zwolnienia nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej,

2. otrzymanej pomocy – w terminie do 15 stycznia:
1) zaświadczeń o otrzymanej pomocy de mini-

mis – wszystkie otrzymane przez przedsię-
biorcę za okres korzystania ze zwolnienia do
dnia złorenia sprawozdania,

2) informacji o pomocy z rórnych źródeł i rór-
nych formach w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych, na które udzielana
jest pomoc na podstawie przedmiotowej
uchwały.

§ 8

1. Kwota zwolnienia nie more przewyrszać kwoty
nalernego podatku od nieruchomości. W przy-
padku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie
roku kalendarzowego, zwolnienie przysługuje do
wysokości nalernej kwoty podatku, przypadają-
cej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego
roku podatkowego, odpowiadającym okresowi
zwolnienia.

2. Warunkiem zwolnienia jest brak zaległości z
tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych
zobowiązań wobec budretu Gminy Karpacz na
dzień udzielenia pomocy.

3. Średni poziom oblicza się poprzez podzielenie
sumy dwunastu stanów zatrudnienia w przeli-
czeniu na pełny wymiar czasu pracy na koniec
poszczególnych miesięcy oraz ostatni dzień po-
przedzający utworzenie nowego miejsca pracy
przez liczbę 12.

4. Weneficjent pomocy zobowiązany jest przecho-
wywać dokumenty z nią związane przez okres
co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 9

WYŁĄCZENIA

Nie przewiduje się zwolnienia od podatku od nieru-
chomości:
1) podmiotów gospodarczych znajdujących się w

trudnej sytuacji ekonomicznej (Dz. U. C 244 z 1
października 2004 r.),
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2) podmiotów gospodarczych znajdujących się w
likwidacji lub upadłości,

3) nieruchomości, które korzystały ze zwolnień od
podatku od nieruchomości wprowadzonych
uchwałą nr XXX/198/97 Rady Miejskiej w Kar-
paczu z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie wspie-
rania inwestycji poprzez zwolnienia inwestorów
z opłat podatku od nieruchomości oraz uchwałą
nr XX/104/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia
25 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w po-
datku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Karpacz.

§ 10

UTRATA WARUNKÓW ZWOLNIENIA – ZWROT
POMOCY

1. W przypadku utraty warunków uprawniających
do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany
powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia okoliczności powodujących
utratę prawa do zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia następuje:
1) o ile w trakcie korzystania ze zwolnienia

łączna kwota udzielonej pomocy przekroczy
pułap 200 tys. euro brutto,

2) w przypadku zlikwidowania któregokolwiek z
nowych miejsc pracy w trakcie korzystania
ze zwolnienia, podatnik traci prawo do korzy-
stania z dalszego zwolnienia, z zastrzereniem
§ 10 ust. 3,

3) gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku
przedłorenia dokumentów określonych w §
7, traci prawo do zwolnienia od początku ro-
ku przysługującego zwolnienia, w którym
wystąpiły okoliczności powodujące utratę
zwolnienia.

3. Dopuszcza się zlikwidowanie nowych miejsc
pracy w trakcie korzystania ze zwolnienia pod
warunkiem, re po likwidacji nowych miejsc pra-
cy zostanie zachowany warunek wzrostu liczby
miejsc pracy o limit, o którym mowa w § 5 ust.
2 pkt 4 lit. a–c, w stosunku do średniego po-
ziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy po-
przedzających dzień, w którym przedsiębiorca
stworzył dodatkowe miejsce pracy.

4. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w
ust. 1, zawiadomi tutejszy organ podatkowy o

utracie warunków do zwolnienia od podatku,
traci prawo do tego zwolnienia od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wystąpiły okoliczności powodujące tę
utratę.

5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku
określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia
od początku roku podatkowego, w którym wy-
stąpiły okoliczności powodujące utratę tego
prawa.

6. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd tutejszy
organ podatkowy, co do spełnienia warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia, lub nie
dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust.
1 traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez
jaki korzystał ze zwolnienia.

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu uzy-
skanej kwoty zwolnienia wraz z odsetkami (od
nalerności podatkowych) w terminie 7 dni, li-
cząc od dnia utraty prawa do zwolnienia.

§ 11

KUMULACJA POMOCY

Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega
sumowaniu z kardą inną pomocą otrzymaną przez
przedsiębiorcę z rórnych źródeł i w rórnych for-
mach, obejmującym bierący rok kalendarzowy oraz
dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, przed
złoreniem wniosku o udzielenie tej pomocy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta Karpacz.

§ 13

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

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013
roku.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

LUCJAN SZPILA
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Załącznic ni 1 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)
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Załącznic ni 2 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)
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Załącznic ni 3 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)
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Załącznic ni 4 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14703  – Poz. 2287

Załącznic ni 5 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)
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Załącznic ni 6 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14705  – Poz. 2287

Załącznic ni 7 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kaimaczu XX/214/08  z dnia 26 czeiwca
2008 iocu (moz. 2287)
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2288

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
NR XX/194/08

z dnia 30 maja 2008 r.

w zmiawie zmianl miejzcowe o mcanu za ozmodaiowania mizeztizenne o
miazta Kątl WiocławzcieG obejmującej obzzai mołożonl w iejonie cmentaiza
                    mizl ucicl Miieccie o w Kątach Wiocławzcich

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wro-
cławskich nr L/352/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kąty Wrocławskie, po stwierdzeniu jego zgodności z ustalenia-
mi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kąty Wrocławskie (uchwała nr LVI/403/06 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 12 października 2006r.) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Pizemizl o ócne

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wro-
cławskie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr XXXII/254/96 z dnia
16 grudnia 1996r. (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 1997r. Nr 3, poz.
21), zwaną dalej planem.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar
połorony w rejonie cmentarza przy ulicy Mirec-
kiego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali

1:1000, stanowiący integralną część
uchwały,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu,

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

§ 2

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pują następujące elementy, których określenie jest
obowiązkowe, zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami), zwanej dalej ustawą:
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6

ustawy), wymagające ich ukształtowania,
2) następujące granice i sposoby zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów:
a) tereny górnicze,
b) tereny zagrorone osuwaniem się mas ziem-

nych,
3) obszary wymagające określenia szczegółowych

zasad i warunków scalania i podziału nierucho-
mości.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-

znaczeniu i rórnych zasadach zagospodaro-
wania,

3) oznaczenia poszczególnych terenów zawie-
rające symbol literowy określający przezna-
czenie terenu oraz numer wyrórniający go
spośród innych terenów:
a) ZC 1, ZC 2 – tereny cmentarza,
b) U – teren zabudowy usługowej,
c) KDD 1, KDD 2 – tereny dróg publicznych

– ulic dojazdowych,
d) KP – teren ciągu pieszego,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) cmentarz katolicki wpisany do ewidencji za-

bytków,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14707  – Poz. 2288

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej –
ścisłej,

7) granica strefy ochrony konserwatorskiej – ar-
cheologicznej,

8) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
9) obszar bezpośredniego zagrorenia powodzią

„ZZ 1”,
10) obszar wymagający ochrony przed zalaniem

„ZZ 2”,
11) obszar lokalizacji parkingu oraz zabudowy,
12) strefa korytarza napowietrznej linii elektro-

energetycznej średniego napięcia, wyłączona
z zabudowy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu mają charakter informacyjny i nie są obo-
wiązujące:
1) granica obrębów geodezyjnych,
2) cmentarz ewangelicki wpisany do rejestru

zabytków,
3) mury historycznych cmentarzy,
4) istniejący wjazd na teren,
5) istniejące bramy cmentarne,
6) napowietrzne linie elektroenergetyczne śred-

niego napięcia 20 kV,
7) sugerowany przebieg skablowanej linii śred-

niego napięcia,
8) granica Parku Krajobrazowego „Dolina Wy-

strzycy”,
9) orientacyjny przebieg projektowanego wału

przeciwpowodziowego na lewym brzegu rze-
ki Wystrzycy.

§ 4

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalery przez

to rozumieć linię, której nie mogą przekraczać
wznoszone na danym terenie budynki oraz okre-
ślone w ustaleniach planu rodzaje budowli na-
ziemnych niebędące liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji,

2) planie – nalery przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 ust. 2
uchwały, zawarte w części tekstowej oraz gra-
ficznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1
uchwały,

3) powierzchni zabudowy – nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
lub budynki w stanie wykończonym, liczoną w
zewnętrznym obrysie murów przyziemia na wy-
sokości 1 m,

4) przepisach odrębnych – nalery przez to rozumieć
aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a takre ratyfikowane umowy między-
narodowe, prawodawstwo organizacji i organów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Pol-
ska jest członkiem, oraz prawo Unii Europejskiej,
obowiązujące w regulowanej dziedzinie,

5) przeznaczeniu:
a) podstawowym – nalery przez to rozumieć

przeznaczenie będące dominującą formą wy-
korzystania terenu oraz obiektów z nim zwią-
zanych,

b) uzupełniającym – nalery przez to rozumieć
przeznaczenie inne nir podstawowe, które

uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe i nie występuje samodzielnie na da-
nym terenie,

6) terenie – nalery przez to rozumieć obszar o
określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem,

7) strefie ochrony sanitarnej cmentarza – nalery
przez to rozumieć obszar rozciągający się w za-
sięgu 50 m od  granic cmentarza, w którym
obowiązują odległości w zabudowie oraz ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenu mające na
celu ograniczenie szkodliwego wpływu cmenta-
rza na otoczenie, określone w przepisach odręb-
nych,

8) urządzeniach towarzyszących – nalery przez to
rozumieć urządzenia niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania obiektów budowlanych lub sta-
nowiące wyposarenie terenu, takie jak obiekty
małej architektury i oświetlenie terenu.

R o z d z i a ł   2

Pizemizl zzcze ółowe

§ 5

1. Ustala się teren cmentarza, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZC 1, dla którego obowią-
zuje przeznaczenie:
1) podstawowe – cmentarz, rozumiany jako te-

ren, na którym zlokalizowano obiekty i urzą-
dzenia słurące chowaniu zmarłych, przy
czym dopuszcza się:
a) utrzymanie funkcji istniejących budynków

na terenie zabytkowego cmentarza kato-
lickiego, związanych z przeznaczeniem
podstawowym terenu,

b) urządzenia towarzyszące.
2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona, rozumiana jako kształ-
towane zespoły zieleni o zrórnicowanej
wysokości, w tym takre zabytkowe ze-
społy zieleni cmentarnej, zieleń parkowa
oraz inne zespoły zieleni o charakterze
ozdobnym i izolacyjnym,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej,

c) terenowe urządzenia komunikacji, w tym
dojazdy i dojścia.

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbior-

nika Wód Podziemnych GZWP nr 319
„Subzbiornik Prochowice-Środa Śląska”,
gromadzącego wody podziemne w trzecio-
rzędowych utworach porowych; wody pod-
ziemne podlegają ochronie na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

2) przed rozpoczęciem robót budowlanych wy-
magających prowadzenia prac ziemnych,
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy uro-
dzajnej gleby z części przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a następnie odpowiednie jej zagospo-
darowanie.
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3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) wyznacza się strefę ochrony konserwator-

skiej – ścisłej, w obrębie murów cmentarza
katolickiego i ewangelickiego, o zasięgu
zgodnym z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach której:
a) obowiązuje zachowanie i wyeksponowa-

nie elementów historycznego układu prze-
strzennego oraz kompozycji zieleni, w
szczególności przebiegu głównych alei,

b) obiekty o wartościach zabytkowych, takie
jak kaplica grobowa i pomniki nagrobne
nalery poddawać pracom restauratorskim,
a zieleń niezbędnym zabiegom pielęgna-
cyjnym,

c) w przypadku remontu oraz rozbudowy ist-
niejących budynków, obowiązuje nawią-
zanie formą architektoniczną oraz urytymi
materiałami budowlanymi do istniejącej
części budynku,

d) obowiązuje czytelne oddzielenie w prze-
strzeni zespołu historycznych cmentarzy
(katolickiego i ewangelickiego) od  tere-
nów współczesnego cmentarza,

e) dopuszcza się, na obiektach zabytkowych
ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji
zabytków, umieszczanie tablic informacyj-
nych określających nazwę własną lub
branrową oraz znaku graficznego instytu-
cji mieszczącej się w tym obiekcie, po
uzyskaniu uzgodnienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków – w zakresie spo-
sobu umieszczenia i formy plastycznej
tych tablic,

f) tablice informacyjne umieszczane w stre-
fie wejściowej cmentarza lub budynku
muszą być zgrupowane w pionie lub po-
ziomie oraz muszą posiadać jednakowe
wymiary oraz jednakowe tło,

g) zakazuje się lokalizacji nośników reklamo-
wych o treściach niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem podstawowym
terenu oraz działalnością gospodarczą i
administracyjną, prowadzoną w istnieją-
cych na tym terenie budynkach,

h) zakazuje się umieszczania szyldów rekla-
mowych w pasie międzygzymsowym, nad
parterem obiektu,

i) wszelkie działania inwestycyjne, takie jak
wznoszenie nowych budynków, remonty,
przebudowy oraz zmiany funkcji obiektów
budowlanych nalery uzgadniać z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków,

j) wszelkie decyzje dotyczące podziału oraz
scalania nieruchomości wymagają uzyska-
nia zezwolenia wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków,

2) uwzględnienia się wymogi ochrony konser-
watorskiej oznaczonego na rysunku planu
cmentarza ewangelickiego, określone we
wpisie tego obiektu do rejestru zabytków (nr
669/W/1-2 z dnia 28 lipca 1992r.) oraz wy-

nikające z przepisów odrębnych – wszelkie
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach nierucho-
mych wpisanych do rejestru zabytków oraz
w ich otoczeniu nalery prowadzić za zezwo-
leniem wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków,

3) ustala się ochronę oznaczonego na rysunku
planu cmentarza katolickiego, wpisanego do
gminnej ewidencji zabytków, na zasadach
określonych w pkt 1.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy,

za wyjątkiem kaplicy cmentarnej, przy jedno-
czesnym dopuszczeniu rozbudowy istnieją-
cych budynków,

2) teren cmentarza nalery ogrodzić, przy czym
dopuszcza się wykonanie przejść w murach
okalających zabytkowe załorenie cmentarne,
w celu powiązania go ciągami komunikacyj-
nymi pieszymi lub pieszo-jezdnymi z nową
częścią cmentarza,

3) układ głównych alei i szpalerów drzew w
nowej części cmentarza nalery kształtować
w nawiązaniu do kierunków przebiegu alei i
szpalerów drzew znajdujących się na obsza-
rze zabytkowego załorenia cmentarnego,

4) dla istniejących budynków na terenie zabyt-
kowego cmentarza katolickiego, dopuszcza
się:
a) utrzymanie istniejącej linii ich elewacji, od

strony ul. Józefa Mireckiego,
b) remont w zakresie bierącej konserwacji

oraz rozbiórkę,
c) zmianę sposobu urytkowania obiektu wy-

łącznie na funkcje bezpośrednio związane
z przeznaczeniem podstawowym terenu,

d) rozbudowę lub nadbudowę obiektu, zgod-
nie z przepisami szczegółowymi niniejsze-
go paragrafu,

e) dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych,

f) powiększenie istniejącej powierzchni za-
budowy do 20%, przy czym zakazuje się
rozbudowy budynków w kierunku ul. Jó-
zefa Mireckiego,

5) wysokość zabudowy nie more przekroczyć
dwóch kondygnacji oraz 9 m, z dopuszcze-
niem drugiej kondygnacji wyłącznie w formie
poddasza urytkowego,

6) dla kaplicy cmentarnej maksymalna wyso-
kość zabudowy wynosi:
a) 9 m w przypadku dachu o kącie nachyle-

nia połaci dachowych zawierającym się w
przedziale 350–450,

b) 12 m w przypadku powiększenia kąta na-
chylenia połaci dachowych do 600,

c) 18 m dla części budynku stanowiącej do-
minantę wysokościową, przy czym taką
wysokość more mieć jedynie część bu-
dynku odpowiadająca 30% jego po-
wierzchni, mierzonej w zewnętrznym ob-
rysie murów na wysokości 1 m,
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7) maksymalny poziom posadowienia parteru
wynosi +0.80 m,

8) obowiązuje stosowanie stonowanej kolory-
styki elewacji (barwy pastelowe, o niskim
nasyceniu pigmentem) harmonizującej z oto-
czeniem oraz historycznym charakterem są-
siadującego załorenia cmentarnego; kolory-
styka powinna być zblirona do kolorów tra-
dycyjnych materiałów budowlanych, takich
jak drewno, kamień, cegła i dachówka cera-
miczna,

9) nalery stosować dachy:
a) strome, dwuspadowe lub naczółkowe,
b) o symetrycznych połaciach,
c) o kącie nachylenia połaci dachowych za-

wierającym się w przedziale 350–450, z
zastrzereniem pkt 6 lit. b i c,

d) pokryte dachówką ceramiczną, lub blachą
miedzianą – w przypadku obiektów sa-
kralnych,

10) zakazuje się stosowania:
a) dachów płaskich oraz o połaciach mijają-

cych się na wysokości kalenicy,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych oraz blaszanych,
c) ogrodzeń wykonanych z prefabrykowa-

nych płyt betonowych,
11) zakazuje się dokonywania wtórnych podzia-

łów nieruchomości na cele inne nir:
a) wydzielenie działek przeznaczonych pod

infrastrukturę lub komunikację – wielkość
tych działek nalery ustalać w dostosowa-
niu do parametrów technicznych tych
urządzeń i potrzeb ich obsługi,

b) poprawę warunków zagospodarowania te-
renu działek przyległych, poprzez przyłą-
czenie działek samodzielnie niedających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące szczególne warunki jego zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w urytkowaniu:
1) wyznacza się strefę korytarza napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, po 5 m od osi skrajnej linii,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach którego zakazuje się lokalizacji za-
budowy,

2) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, wyznaczone strefy, o któ-
rych mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio
- dla zmienionego przebiegu linii,

3) w przypadku skablowania napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, strefy, o których mowa w pkt 1,
przestają być obowiązujące.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) wyznacza się obsługę komunikacyjną terenu

z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDD 2,

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu
z drogi wojewódzkiej nr 362 (ul. Józefa Mi-
reckiego), poprzez istniejące bramy cmentar-
ne – wyłącznie dla pojazdów związanych z
administracją cmentarza oraz pojazdów spe-
cjalnych i słurb komunalnych,

3) obsługę w miejsca postojowe całości zapew-
ni parking zrealizowany na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem ZC2 oraz
przyuliczne miejsca postojowe zlokalizowane
wzdłur drogi wojewódzkiej nr 362 (ul. Józefa
Mireckiego) i drogi dojazdowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDD 2,

4) ustala się następujące warunki zaopatrzenia
w wodę:
a) wszystkie budynki korzystające z wody

zasilane będą z miejskiej sieci wodociągo-
wej (wodociągu grupowego SUW Kąty
Wrocławskie),

b) woda do celów pitnych i gospodarczych
more być pobierana wyłącznie z miejskiej
sieci wodociągowej,

c) dopuszcza się wykorzystanie studni wy-
łącznie do celów związanych z utrzyma-
niem czystości na terenie cmentarza oraz
pielęgnacją zieleni cmentarnej,

5) ścieki bytowe i komunalne, których dopusz-
czalny skład określają przepisy odrębne, nale-
ry odprowadzać przez sieć kanalizacyjną do
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrę-
bie wsi Wszemiłowice–Jurczyce,

6) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych i roztopowych, których do-
puszczalny skład określają przepisy odrębne:
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni

szczelnych (terenów zabudowanych i
utwardzonych) nalery odprowadzać przez
sieć kanalizacji do wód lub urządzeń wod-
nych,

b) wody opadowe i roztopowe z pozostałego
terenu (w tym z obszaru cmentarza i to-
warzyszącej mu zieleni) nalery odprowa-
dzać bezpośrednio w grunt lub powierzch-
niowo, do wód lub urządzeń wodnych,

c) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych i roztopowych z połaci dachowych
do szczelnych zbiorników i wykorzystanie
ich do celów związanych z utrzymaniem
czystości na terenie oraz pielęgnacją ziele-
ni,

7) ustala się następujące warunki gospodarki
odpadami:
a) wywóz odpadów komunalnych odbywać

się będzie na zorganizowane składowisko
odpadów komunalnych,

b) w granicach terenu nalery zapewnić miej-
sca na pojemniki i kontenery słurące do
czasowego gromadzenia odpadów sta-
łych,

8) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać
się będzie z istniejącej sieci, z dopuszczeniem
jej rozbudowy i modernizacji, w tym: budowy
nowych odcinków sieci oraz lokalizacji stacji
transformatorowych,
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9) w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, istniejące odcinki napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych nale-
ry skablować – sugerowany przebieg ska-
blowanej linii  średniego napięcia oznaczono
na rysunku planu,

10) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-
trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na
terenie, w przypadku zaistnienia technicz-
nych i ekonomicznych warunków dostarcza-
nia paliwa gazowego; budowa sieci gazowej i
przyłączenie do niej obiektów przez przedsię-
biorstwo energetyczne nalery prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) obiekty w obszarze objętym planem zaopa-
trywane będą z indywidualnych lub grupo-
wych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu
o źródła energii cieplnej o wysokiej sprawno-
ści grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery,

12) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowej
sieci telekomunikacyjnej, przy czym zakazuje
się lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej oraz telekomunikacyjnych masz-
tów antenowych,

7. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące sposoby i terminy ich tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i urytkowania:
1) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych

obiektów i urządzeń technicznych, handlowo-
usługowych, higieniczno-sanitarnych oraz
miejsc parkingowych związanych z obsługą
cmentarza, na czas trwania świąt i uroczy-
stości kościelnych oraz państwowych, z do-
puszczeniem przedłurenia tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i urytkowania o
7 dni poprzedzających i następujących po
tym święcie lub uroczystości,

2) urządzenia i obiekty, o których mowa w
pkt 1, nalery sytuować w pierwszej kolejno-
ści na terenach utwardzonych, niestanowią-
cych powierzchni biologicznie czynnych,

3) obowiązuje stosowanie metod organizacyj-
nych zabezpieczających zieleń przed znisz-
czeniem.

§ 6

1. Ustala się teren cmentarza, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZC 2, dla którego obowią-
zuje przeznaczenie:
1) podstawowe – cmentarz, rozumiany jako

teren, na którym zlokalizowano obiekty i
urządzenia słurące chowaniu zmarłych oraz
urządzenia towarzyszące,

2) uzupełniające:
a) zabudowa handlowo-usługowa (z wyklu-

czeniem usług rzemiosła negatywnie od-
działywujących na klimat akustyczny te-
renu, w tym zakładów kamieniarskich i
stolarskich), administracyjna, socjalna i
higieniczno-sanitarna, związana funkcjo-
nalnie z przeznaczeniem podstawowym
terenu,

b) zieleń urządzona, rozumiana jako kształ-
towane zespoły zieleni o zrórnicowanej

wysokości, w tym takre zabytkowe ze-
społy zieleni cmentarnej, zieleń parkowa
oraz inne zespoły zieleni o charakterze
ozdobnym i izolacyjnym,

c) terenowe urządzenia komunikacji, w tym
drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia oraz
place manewrowe, parkingi terenowe i
garare,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej.

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbior-

nika Wód Podziemnych GZWP nr 319
„Subzbiornik Prochowice-Środa Śląska”,
gromadzącego wody podziemne w trzecio-
rzędowych utworach porowych; wody pod-
ziemne podlegają ochronie na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

2) przed rozpoczęciem robót budowlanych wy-
magających prowadzenia prac ziemnych,
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy uro-
dzajnej gleby z części przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a następnie odpowiednie jej zagospo-
darowanie,

3) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poni-
rej dopuszczalnego lub na poziomie określo-
nym w przepisach odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
nie mniej nir:
a) 10 m od krawędzi jezdni drogi wojewódz-

kiej nr 362 (ul. Józefa Mireckiego),
b) 6 m od linii rozgraniczającej z terenem uli-

cy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD
2,

2) wyznacza się obszary lokalizacji parkingu
oraz zabudowy, o numerach 1 i 2, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, przy czym:
a) jako preferowaną lokalizację parkingu oraz

zabudowy ustala się obszar nr 1 wyzna-
czony drogi wojewódzkiej nr 362 (ul. Jó-
zefa Mireckiego) oraz ulicy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD 2,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy wy-
nosi nie więcej nir 50% powierzchni wy-
znaczonego obszaru nr 1,

c) dopuszcza się wykorzystanie obydwu wy-
znaczonych obszarów, z zastrzereniem, re
łącznie powierzchnia parkingu oraz zabu-
dowy nie przekroczy powierzchni wyzna-
czonego  obszaru nr 1,

3) na terenach poza wyznaczonymi obszarami,
o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wy-
łącznie lokalizowanie:
a) grobów ziemnych, grobowców, grobów

urnowych murowanych lub kolumbariów,
b) ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,
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c) sieci infrastruktury  technicznej,
d) zieleni, oświetlenia terenu oraz obiektów

małej architektury,
4) teren cmentarza nalery ogrodzić, przy czym

dopuszcza się wykonanie przejść w murach
okalających zabytkowe załorenie cmentarne,
w celu powiązania go ciągami komunikacyj-
nymi pieszymi lub pieszo-jezdnymi z nową
częścią cmentarza,

5) układ głównych alei i szpalerów drzew w
nowej części cmentarza nalery kształtować
w nawiązaniu do kierunków przebiegu alei i
szpalerów drzew znajdujących się na obsza-
rze zabytkowego załorenia cmentarnego, na
terenie oznaczonym symbolem ZC 1,

6) dopuszcza się sytuowanie budynku bezpo-
średnio przy granicy działki,

7) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie
przylegających do siebie działek gruntu, po-
przez usytuowanie budynku w granicy tych
działek,

8) wysokość zabudowy nie more przekroczyć
dwóch kondygnacji oraz 9 m, z dopuszcze-
niem drugiej kondygnacji wyłącznie w formie
poddasza urytkowego,

9) dla kaplicy cmentarnej maksymalna wyso-
kość zabudowy wynosi:
a) 9 m w przypadku dachu o kącie nachyle-

nia połaci dachowych zawierającym się w
przedziale 350–450,

b) 12 m w przypadku powiększenia kąta na-
chylenia połaci dachowych do 600,

c) 18 m dla części budynku stanowiącej do-
minantę wysokościową, przy czym taką
wysokość more mieć jedynie część bu-
dynku odpowiadająca 30% jego po-
wierzchni, mierzonej w zewnętrznym ob-
rysie murów na wysokości 1 m,

10) maksymalny poziom posadowienia parteru
wynosi 0.80 m,

11) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki
elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem) harmonizującej z otoczeniem oraz
historycznym charakterem sąsiadującego zało-
renia cmentarnego; kolorystyka powinna być
zblirona do kolorów tradycyjnych materiałów
budowlanych, takich jak drewno, kamień, ce-
gła i dachówka ceramiczna,

12) nalery stosować dachy:
a) strome, dwuspadowe lub naczółkowe,
b) o symetrycznych połaciach,
c) o kącie nachylenia połaci dachowych za-

wierającym się w przedziale 350–450, z
zastrzereniem pkt 9 lit. b i c,

d) pokryte dachówką ceramiczną, lub blachą
miedzianą – w przypadku obiektów sa-
kralnych,

13) zakazuje się stosowania:
a) dachów płaskich oraz o połaciach mijają-

cych się na wysokości kalenicy,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych oraz blaszanych,
c) ogrodzeń wykonanych z prefabrykowa-

nych płyt betonowych,

14) zakazuje się dokonywania wtórnych podzia-
łów nieruchomości na cele inne nir:
a) wydzielenie działek przeznaczonych pod

infrastrukturę lub komunikację – wielkość
tych działek nalery ustalać w dostosowa-
niu do parametrów technicznych tych
urządzeń i potrzeb ich obsługi,

b) poprawę warunków zagospodarowania te-
renu działek przyległych, poprzez przyłą-
czenie działek samodzielnie niedających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące granice i sposoby zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru

bezpośredniego zagrorenia powodzią „ZZ1”,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, o
zasięgu ustalonym w „Studium ochrony
przed powodzią zlewni rzeki Wystrzycy”, w
granicach którego zakazuje się:
a) lokalizacji inwestycji mogących znacząco

oddziaływać na środowisko,
b) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-

cych, środków chemicznych, a takre in-
nych materiałów, które mogą zanieczyścić
wody,

c) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów, w tym w szczególności ich
składowania,

d) wykonywania robót oraz czynności, które
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a
w szczególności:
– wykonywania urządzeń wodnych oraz

wznoszenia innych obiektów budowla-
nych,

– sadzenia drzew i krzewów,
– zmiany ukształtowania terenu,

2) w przypadku lokalizacji wału przeciwpowo-
dziowego zabrania się wykonywania robót
oraz czynności, które mogą naruszyć jego
szczelność i stabilność, a w szczególności:
a) przejerdrania przez wały oraz wzdłur ko-

rony wału pojazdami, konno lub przepę-
dzania zwierząt, z zastrzereniem pkt 3,

b) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krze-
wów na wałach oraz w odległości mniej-
szej nir 3 m od stopy wału po stronie od-
powietrznej,

c) rozkopywania wału, wbijania słupów,
ustawiania znaków przez nieupowarnione
osoby,

d) wykonywania obiektów budowlanych, ko-
pania studni, sadzawek, dołów oraz ro-
wów w odległości mniejszej nir 50 m od
stopy wału po stronie odpowietrznej,

e) uszkadzania darniny lub innych umocnień
skarp i korony wału,

3) wał przeciwpowodziowy, o którym mowa w
pkt 1, nalery lokalizować w sposób uwzględ-
niający obsługę komunikacyjną terenu, po-
przez właściwe jego ukształtowanie i wyzna-
czenie koniecznych miejsc przejazdu pojaz-
dów i przejść pieszych,
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4) dopuszcza się:
a) roboty związane z utrzymywaniem, odbu-

dową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych, w tym wykorzy-
stywanie gruzu i mas ziemnych oraz skal-
nych przy wykonywaniu robót związanych
z utrzymywaniem lub regulacją wód,

b) zastosowanie zamiast wału przeciwpowo-
dziowego rozwiązań równorzędnych, za-
bezpieczających teren przez zalaniem, ta-
kich jak podniesienie poziomu terenu do
rzędnej równej lub większej 135 m.n.p.m.,

5) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej – w odniesieniu do zakazów, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz marszałek woje-
wództwa – w odniesieniu do zakazów, o któ-
rych mowa w pkt 2, w drodze decyzji mogą
zwolnić od niektórych z wymienionych zaka-
zów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące szczególne warunki jego zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w urytkowaniu:
1) wyznacza się strefę korytarza napowietrznych

linii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, po 5 m od osi skrajnej linii, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, w granicach
którego zakazuje się lokalizacji zabudowy,

2) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, wyznaczone strefy, o któ-
rych mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio
– dla zmienionego przebiegu linii,

3) w przypadku skablowania napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, strefy, o których mowa w pkt 1,
przestają być obowiązujące.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) wyznacza się obsługę komunikacyjną terenu

z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDD 2,

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu
z drogi wojewódzkiej nr 362 (ul. Józefa Mi-
reckiego), poprzez istniejący wjazd – wyłącz-
nie dla pojazdów związanych z administracją
cmentarza oraz pojazdów specjalnych i słurb
komunalnych,

3) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych w ilości nie mniejszej nir:
a) 1 miejsce na karde 5 grobów lub grobow-

ców urnowych, lecz nie mniej nir 100
miejsc postojowych,

b) 1 miejsce na karde rozpoczęte 30 m2 po-
wierzchni sprzedary lub słurącej do
świadczenia usług, lecz nie mniej nir 2
miejsca postojowe dostępne dla klientów,

c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełno-
sprawnej na karde kolejne 25 miejsc par-
kingowych, lecz nie mniej nir 1 miejsce w
przypadku parkingów o liczbie miejsc
większej nir 10,

4) dopuszcza się lokalizację garary stanowią-
cych część innego budynku lub wolno stoją-

cych, pod warunkiem spełnienia następują-
cych warunków:
a) garar jest wykorzystywany  wyłącznie w

celu obsługi obiektów zlokalizowanych na
tym terenie,

b) dopuszcza się zgrupowanie garary w ilości
nie większej nir po dwa, zawierające mak-
symalnie po dwa miejsca postojowe,

c) forma architektoniczna i kolorystyka gara-
ru oraz zastosowane do jego budowy ma-
teriały budowlane stanowią spójną całość
z zastosowanymi w budynku, który ten
garar obsługuje.

5) ustala się następujące warunki zaopatrzenia
w wodę:
a) wszystkie budynki korzystające z wody

zasilane będą z miejskiej sieci wodociągo-
wej (wodociągu grupowego SUW Kąty
Wrocławskie),

b) woda do celów pitnych i gospodarczych
more być pobierana wyłącznie z sieci wo-
dociągowej,

c) dopuszcza się wykorzystanie studni wy-
łącznie do celów związanych z utrzyma-
niem czystości na terenie cmentarza oraz
pielęgnacją zieleni cmentarnej,

6) ustala się następujące zasady odprowadzania
ścieków:
a) ścieki bytowe i komunalne, których do-

puszczalny skład określają przepisy odręb-
ne, nalery odprowadzać przez sieć kanali-
zacyjną do oczyszczalni ścieków zlokali-
zowanej w obrębie wsi Wszemiłowice-
Jurczyce,

b) ścieki opadowe z powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni, w szcze-
gólności z terenów handlowych i usługo-
wych oraz dróg i parkingów o powierzchni
powyrej 0,1 ha, nalery odprowadzać – po
uprzednim oczyszczeniu do poziomu okre-
ślonego w przepisach odrębnych – przez
sieć kanalizacji deszczowej do wód lub
urządzeń wodnych,

7) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych i roztopowych, których do-
puszczalny skład określają przepisy odrębne:
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni

szczelnych (terenów zabudowanych i utwar-
dzonych) nalery odprowadzać przez sieć ka-
nalizacji do wód lub urządzeń wodnych,

b) wody opadowe i roztopowe z pozostałego
terenu (w tym z obszaru cmentarza i to-
warzyszącej mu zieleni) nalery odprowa-
dzać bezpośrednio w grunt lub powierzch-
niowo, do wód lub urządzeń wodnych,

c) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych i roztopowych z połaci dachowych
do szczelnych zbiorników i wykorzystanie
ich do celów związanych z utrzymaniem
czystości na terenie oraz pielęgnacją zieleni,

8) ustala się następujące warunki gospodarki
odpadami:
a) wywóz odpadów komunalnych odbywać

się będzie na zorganizowane składowisko
odpadów komunalnych,
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b) w granicach terenu nalery zapewnić miej-
sca na pojemniki i kontenery słurące do
czasowego gromadzenia odpadów sta-
łych,

c) odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
powstałych w wyniku działalności gospo-
darczej odbywać się będzie zgodnie z
przepisami odrębnymi,

9) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać
się będzie z istniejącej sieci, z dopuszczeniem
jej rozbudowy i modernizacji, w tym: budowy
nowych odcinków sieci oraz lokalizacji stacji
transformatorowych,

10) w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, istniejące odcinki napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych nale-
ry skablować – sugerowany przebieg ska-
blowanej linii  średniego napięcia oznaczono
na rysunku planu,

11) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-
trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na
terenie, w przypadku zaistnienia technicz-
nych i ekonomicznych warunków dostarcza-
nia paliwa gazowego; budowa sieci gazowej i
przyłączenie do niej obiektów przez przedsię-
biorstwo energetyczne nalery prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi,

12) obiekty w obszarze objętym planem zaopa-
trywane będą z indywidualnych lub grupo-
wych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu
o źródła energii cieplnej o wysokiej sprawno-
ści grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery,

13) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowej
sieci telekomunikacyjnej, przy czym zakazuje
się lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej.

7. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące sposoby i terminy ich tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i urytkowania:
1) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych

obiektów i urządzeń technicznych, handlowo-
usługowych, higieniczno-sanitarnych oraz
miejsc parkingowych związanych z obsługą
cmentarza, na czas trwania świąt i uroczy-
stości kościelnych oraz państwowych, z do-
puszczeniem przedłurenia tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i urytkowania o
7 dni poprzedzających i następujących po
tym święcie lub uroczystości,

2) urządzenia i obiekty, o których mowa w
pkt 1, nalery sytuować w pierwszej kolejno-
ści na terenach utwardzonych, niestanowią-
cych powierzchni biologicznie czynnych,

3) obowiązuje stosowanie metod organizacyj-
nych zabezpieczających zieleń przed znisz-
czeniem.

§ 7

1. Ustala się teren zabudowy usługowej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem U, dla którego
obowiązuje przeznaczenie:
1) podstawowe – usługi, rozumiane jako teren,

na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
słurące prowadzeniu działalności gospodar-

czej usługowej oraz handlowej, o powierzchni
sprzedary nieprzekraczającej 400 m2, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi,

2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona, rozumiana jako zespoły

zieleni o zrórnicowanej wysokości, o cha-
rakterze ozdobnym, rekreacyjnym i izola-
cyjnym,

b) urządzenia komunikacji, w tym dojazdy i
dojścia oraz place manewrowe, parkingi
terenowe i garare,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej.

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ochrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbior-

nika Wód Podziemnych GZWP nr 319
„Subzbiornik Prochowice–Środa Śląska”,
gromadzącego wody podziemne w trzecio-
rzędowych utworach porowych; wody pod-
ziemne podlegają ochronie na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

2) zakazuje się lokalizacji rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagających sporządzenia ra-
portu oddziaływania na środowisko,

3) uciąrliwość związana z prowadzoną działal-
nością, mierzona na granicy własności, nie
more przekraczać wartości dopuszczalnych
określonych w przepisach odrębnych,

4) przed rozpoczęciem robót budowlanych wy-
magających prowadzenia prac ziemnych,
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy uro-
dzajnej gleby z części przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a następnie odpowiednie jej zagospo-
darowanie,

5) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poni-
rej dopuszczalnego lub na poziomie określo-
nym w przepisach odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – wyznacza się strefę ochrony konserwa-
torskiej – obserwacji archeologicznej, o zasięgu
zgodnym z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach której:
1) wszelkie roboty budowlane wymagające

prowadzenia prac ziemnych nalery uzgodnić
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co
do konieczności ich prowadzenia pod nadzo-
rem archeologicznym i za pozwoleniem wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków,

2) ewentualny nadzór archeologiczny oraz ra-
townicze badania archeologiczne metodą
wykopaliskową będą prowadzone przez
uprawnionego archeologa, na koszt inwesto-
ra,

3) pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa
w pkt 1, nalery uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę, a w przypadku robót
budowlanych niewymagających pozwolenia
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na budowę – przed terminem wykonywania
tych robót.

4. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od

terenu drogi dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem KDD w odległości 4 m oraz zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,

2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czone w planie nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie więcej nir 0.80 m, natomiast części
budynku takie jak balkony, galerie, tarasy,
schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – nie
więcej nir 1.5 m,

3) w przypadku budynku zwróconego ścianą
bez otworów okiennych lub drzwiowych w
stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej
dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpo-
średnio przy granicy działki,

4) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie
przylegających do siebie działek gruntu, po-
przez usytuowanie budynku w granicy tych
działek,

5) wysokość zabudowy nie more przekroczyć
dwóch kondygnacji oraz 9 m, z dopuszcze-
niem drugiej kondygnacji wyłącznie w formie
poddasza urytkowego,

6) maksymalny poziom posadowienia parteru
wynosi 80 cm,

7) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki
elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem) harmonizującej z otoczeniem oraz
historycznym charakterem sąsiadującego zało-
renia cmentarnego; kolorystyka powinna być
zblirona do kolorów tradycyjnych materiałów
budowlanych, takich jak drewno, kamień, ce-
gła i dachówka ceramiczna,

8) nalery stosować dachy:
a) strome, dwuspadowe lub naczółkowe,
b) o symetrycznych połaciach,
c) o kącie nachylenia połaci dachowych za-

wierającym się w przedziale 350–450,
d) pokryte dachówką ceramiczną,

9) dopuszcza się stosowanie dachów o kącie
nachylenia połaci dachowych zawierającym
się w przedziale 150–350 dla lekkich obiek-
tów w konstrukcji stalowej,

10) zakazuje się stosowania:
a) dachów płaskich oraz o połaciach mijają-

cych się na wysokości kalenicy,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych,
c) ogrodzeń wykonanych z prefabrykowa-

nych płyt betonowych,
11) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu wy-

nosi 0.60,
12) minimalny udział powierzchni biologicznie

czynnej ustala się na 10% powierzchni tere-
nu,

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące szczególne warunki jego zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w urytkowaniu:
1) wyznacza się strefę korytarza napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych średniego

napięcia 20 kV, po 5 m od osi skrajnej linii,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach którego zakazuje się lokalizacji za-
budowy,

2) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, wyznaczone strefy, o któ-
rych mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio
– dla zmienionego przebiegu linii,

3) w przypadku skablowania napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, strefy, o których mowa w pkt 1,
przestają być obowiązujące,

4) wyznacza się strefę ochrony sanitarnej cmen-
tarza, zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu, w granicach której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji budynków i pomieszczeń

mieszkalnych,
b) zakaz lokalizacji zakładów produkujących i

przechowujących artykuły rywnościowe
oraz placówek gastronomicznych,

c) zakaz lokalizacji studni i źródeł słurących
do czerpania wody do picia i potrzeb go-
spodarczych,

d) podłączenie wszystkich budynków korzy-
stających z wody do sieci wodociągowej.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dro-

gi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD 1,

2) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych w ilości nie mniejszej nir:
a) 1 miejsce na karde rozpoczęte 30 m2 po-

wierzchni sprzedary lub słurącej do
świadczenia usług, lecz nie mniej nir 2
miejsca postojowe dostępne dla klientów,

b) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełno-
sprawnej na karde kolejne 25 miejsc par-
kingowych, lecz nie mniej nir 1 miejsce w
przypadku parkingów o liczbie miejsc
większej nir 10,

3) dopuszcza się lokalizację garary stanowią-
cych część budynku lub wolno stojących,

4) ustala się następujące warunki zaopatrzenia
w wodę:
a) wszystkie budynki korzystające z wody

zasilane będą z miejskiej sieci wodociągo-
wej (wodociągu grupowego SUW Kąty
Wrocławskie),

b) woda do celów pitnych i gospodarczych
more być pobierana wyłącznie z miejskiej
sieci wodociągowej,

5) ustala się następujące zasady odprowadzania
ścieków:
a) ścieki bytowe i komunalne, których do-

puszczalny skład określają przepisy odręb-
ne, nalery odprowadzać przez sieć kanali-
zacyjną do oczyszczalni ścieków zlokali-
zowanej w obrębie wsi Wszemiłowice-
Jurczyce,

b) ścieki opadowe z powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni nalery od-
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prowadzać – po uprzednim oczyszczeniu
do poziomu określonego w przepisach od-
rębnych – przez sieć kanalizacji deszczo-
wej do wód lub urządzeń wodnych,

6) ustala się następujące zasady odprowadzania
wód opadowych i roztopowych, których do-
puszczalny skład określają przepisy odrębne:
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni

szczelnych (terenów zabudowanych i
utwardzonych) nalery odprowadzać przez
sieć kanalizacji deszczowej do wód lub
urządzeń wodnych,

b) wody opadowe i roztopowe z pozostałego
terenu (w tym z obszaru cmentarza i to-
warzyszącej mu zieleni) nalery odprowa-
dzać bezpośrednio w grunt lub powierzch-
niowo, do wód lub urządzeń wodnych,

c) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych i roztopowych z połaci dachowych
do szczelnych zbiorników i wykorzystanie
ich do celów związanych z utrzymaniem
czystości na terenie oraz pielęgnacją ziele-
ni,

7) ustala się następujące warunki gospodarki
odpadami:
a) wywóz odpadów komunalnych odbywać

się będzie na zorganizowane składowisko
odpadów komunalnych,

b) w granicach terenu nalery zapewnić miej-
sca na pojemniki i kontenery słurące do
czasowego gromadzenia odpadów sta-
łych,

c) odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
powstałych w wyniku działalności gospo-
darczej odbywać się będzie zgodnie z
przepisami odrębnymi,

8) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać
się będzie z istniejącej sieci, z dopuszczeniem
jej rozbudowy i modernizacji, w tym: budowy
nowych odcinków sieci oraz lokalizacji stacji
transformatorowych,

9) w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, istniejące odcinki napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych nale-
ry skablować – sugerowany przebieg ska-
blowanej linii  średniego napięcia oznaczono
na rysunku planu,

10) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-
trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na
terenie, w przypadku zaistnienia technicz-
nych i ekonomicznych warunków dostarcza-
nia paliwa gazowego; budowa sieci gazowej i
przyłączenie do niej obiektów przez przedsię-
biorstwo energetyczne nalery prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) obiekty w obszarze objętym planem zaopa-
trywane będą z indywidualnych lub grupo-
wych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu
o źródła energii cieplnej o wysokiej sprawno-
ści grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery,

12) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowej
sieci telekomunikacyjnej, przy czym zakazuje
się lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej.

§ 8

1. Ustala się tereny dróg publicznych – ulicy dojaz-
dowej, które oznaczono na rysunku planu sym-
bolami KDD 1 i KDD 2, dla których obowiązuje
przeznaczenie:
1) podstawowe – ulica klasy dojazdowej (w ro-

zumieniu przepisów odrębnych) obsługująca
komunikacyjnie tereny przyległe, wraz z wy-
dzielonymi i utwardzonymi pasami do ruchu
lub postoju pojazdów oraz poruszania się pie-
szych (wraz z urządzeniami towarzyszącymi),
w tym: jezdnie, place, zatoki, chodniki i
ścierki rowerowe,

2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej.
2. Ustala się, dla terenów, o których mowa w

ust.1, następujące zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego – dopuszcza się lokali-
zację nośników reklamowych oraz innych ele-
mentów niezwiązanych z potrzebami zarządzana
drogą lub potrzebami ruchu drogowego, w spo-
sób niepogarszający warunków ruchu, wyłącznie
za zezwoleniem zarządcy drogi.

3. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
KDD 2, następujące granice i sposoby zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów:
4) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru

bezpośredniego zagrorenia powodzią „ZZ1”,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, o
zasięgu ustalonym w „Studium ochrony
przed powodzią zlewni rzeki Wystrzycy”, w
granicach którego zakazuje się:
a) lokalizacji inwestycji mogących znacząco

oddziaływać na środowisko,
b) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-

cych, środków chemicznych, a takre in-
nych materiałów, które mogą zanieczyścić
wody,

c) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów, w tym w szczególności ich
składowania,

d) wykonywania robót oraz czynności, które
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a
w szczególności:
– wykonywania urządzeń wodnych oraz

wznoszenia innych obiektów budowla-
nych,

– sadzenia drzew i krzewów,
– zmiany ukształtowania terenu,

5) część terenu znajduje się w zasięgu obszaru
wymagającego ochrony przed zalaniem
„ZZ2”, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, o zasięgu ustalonym w „Studium
ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wy-
strzycy”, w granicach którego zakazuje się
wykonywania robót oraz czynności utrudnia-
jących ochronę przed powodzią, zgodnie z
przepisami odrębnymi,

6) w przypadku lokalizacji wału przeciwpowo-
dziowego zabrania się wykonywania robót
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oraz czynności, które mogą naruszyć jego
szczelność i stabilność, a w szczególności:
a) przejerdrania przez wały oraz wzdłur ko-

rony wału pojazdami, konno lub przepę-
dzania zwierząt, z zastrzereniem pkt 4,

b) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krze-
wów na wałach oraz w odległości mniej-
szej nir 3 m od stopy wału po stronie od-
powietrznej,

c) rozkopywania wału wbijania słupów,
ustawiania znaków przez nieupowarnione
osoby,

d) wykonywania obiektów budowlanych ko-
pania studni, sadzawek, dołów oraz ro-
wów w odległości mniejszej nir 50 m od
stopy wału po stronie odpowietrznej,

e) uszkadzania darniny lub innych umocnień
skarp i korony wału,

7) wał przeciwpowodziowy, o którym mowa w
pkt 1, nalery lokalizować w sposób uwzględ-
niający przebieg drogi dojazdowej, poprzez
właściwe jego ukształtowanie i wyznaczenie
koniecznych miejsc przejazdu pojazdów i
przejść pieszych,

8) dopuszcza się:
a) roboty związane z utrzymywaniem, odbu-

dową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych, w tym wykorzy-
stywanie gruzu i mas ziemnych oraz skal-
nych przy wykonywaniu robót związanych
z utrzymywaniem lub regulacją wód,

b) zastosowanie zamiast wału przeciwpowo-
dziowego rozwiązań równorzędnych, za-
bezpieczających teren przez zalaniem, ta-
kich jak podniesienie poziomu terenu do
rzędnej równej lub większej 135 m.n.p.m.,

9) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej – w odniesieniu do zakazów, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz marszałek woje-
wództwa – w odniesieniu do zakazów, o któ-
rych mowa w pkt 3, w drodze decyzji mogą
zwolnić od niektórych z wymienionych zaka-
zów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się, dla terenów, o których mowa w
ust.1, następujące szczególne warunki jego za-
gospodarowania oraz ograniczenia w urytkowa-
niu:
1) część terenu oznaczonego symbolem KDD 2

znajduje się w strefie korytarza napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, po 5 m od osi skrajnej linii,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach którego zakazuje się lokalizacji za-
budowy,

2) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, wyznaczone strefy, o któ-
rych mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio
– dla zmienionego przebiegu linii,

3) w przypadku skablowania napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, strefy, o których mowa w pkt 1,
przestają być obowiązujące.

5. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i

budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych wynosi:
a) dla terenu oznaczonego symbolem KDD 1

– 12 m,
b) dla terenu oznaczonego symbolem KDD 2

– zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu,

2) chodniki oraz krawęrniki wydzielające jezdnię
nalery kształtować w sposób umorliwiający
ruch osób niepełnosprawnych i osób z wóz-
kami dla dzieci,

3) w zagospodarowaniu terenu oznaczonego
symbolem KDD 1 obowiązuje wprowadzenie
elementów uspokojenia ruchu, takich jak:
a) gazony, zieleńce i wyspy zwęrające lub

wyginające pas przeznaczony dla ruchu
pojazdów,

b) poprzeczne progi spowalniające przejazd
pojazdów.

§ 9

1. Ustala się teren ciągu pieszego, oznaczony na
rysunku planu symbolem KP, dla którego obo-
wiązuje przeznaczenie podstawowe – ciąg pie-
szy, rozumiany jako wydzielony i utwardzony
pas terenu, przeznaczony do poruszania się pie-
szych oraz przejazdu rowerów.

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące szczególne warunki jego zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w urytkowaniu:
1) wyznacza się strefę korytarza napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, po 5 m od osi skrajnej linii,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach których zakazuje się lokalizacji za-
budowy,

2) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 20 kV, wyznaczone strefy, o któ-
rych mowa w pkt 1, stosuje się odpowiednio
– dla zmienionego przebiegu linii,

3) w przypadku skablowania napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych średniego napięcia
20 kV, strefy, o których mowa w pkt 1,
przestają być obowiązujące.

3. Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej – obowiązuje szerokość w liniach
rozgraniczających zgodnie z istniejącym rozgra-
niczeniem, jak na rysunku planu.

R o z d z i a ł   3

Pizemizl cońcowe

§ 10

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podsta-
wę do określenia opłaty o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla tere-
nów o symbolach:
1) ZC 1 w wysokości 1%,
2) ZC 2 w wysokości 20%,
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3) U w wysokości 20%,
4) KDD 1 i KDD 2 w wysokości 1%,
5) KP w wysokości 1%.

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wurmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 12

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK

Załącznic ni 1 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kątach Wiocławzcich ni XX/194/08
z dnia 30 maja 2008 i. (moz. 2288)
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Załącznic ni 2 do uchwałl ni Radl Miejzciej
w Kątach Wiocławzcich ni XX/194/08
z dnia 30 maja 2008 i. (moz. 2288)

Rozztizl nięcie w zmiawie iozmatizenia uwa  wniezionlch do miojectu
zmianl miejzcowe o mcanu za ozmodaiowania mizeztizenne o miazta Kątl WiocławzcieG

obejmującej obzzai mołożonl w iejonie cmentaiza mizl ucicl Miieccie o w Kątach Wiocławzcich

§ 1

1. W wyniku wyłorenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kąty Wrocławskie, obejmującej obszar połorony w rejonie cmentarza przy ulicy Mireckiego w Kątach
Wrocławskich, do publicznego wglądu, w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2008 r, w wyznaczo-
nym, nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2008 r. wpłynęła jedna uwaga, złorona w dniu 9 maja
2008 r. przez Pana Przemysława Nowackiego, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ul. Jagiellończyka
11a/16, który wnosi o:
1) uogólnienie zapisów dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem ZC 2 w zakresie

zabudowy handlowo-usługowej oraz wykluczenie na tym terenie morliwości lokalizowania usług
rzemiosła (takiego jak zakłady kamieniarskie i stolarnie),

2) wprowadzenie zapisu dla terenów oznaczonych symbolami ZC 2 i U ustalającego dopuszczalny po-
ziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) ograniczenie wysokości zabudowy dla terenu U z 11 do 9 metrów.
2. Wurmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, działając zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym:
1) rozpatrzył uwagi w dnia 15 maja 2007 r., uwzględniając je w całości,
2) wprowadził do projektu planu zmiany wynikające z jej uwzględnienia, zgodnie z art. 17 ust. 13

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) stwierdził brak podstaw do przeprowadzenia czynności, o których mowa w 17 pkt 10 cytowanej

wyrej ustawy,
4) przekazał Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich projekt zmiany planu miejscowego.

§ 2

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przyjęła informację Wurmistrza Miasta o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany planu miejscowego oraz zakresie wprowadzonych zmian w tym projekcie, wyni-
kających z uwzględnienia uwag.

§ 3

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie stwierdziła konieczności dokonania zmian w przedstawionym
do uchwalenia projekcie planu, a tym samym ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznic ni 3 do uchwałl Radl Miejzciej
w Kątach Wiocławzcich ni XX/194/08
z dnia 30 maja 2008 i. (moz. 2288)

Rozztizl nięcie o zmozobie ieacizacji zamizanlch w mcanie inweztlcji z zaciezu infiaztiuctuil
technicznejG ctóie naceżą do zadań właznlch  minlG oiaz zazadach ich finanzowaniaG

z odnie z mizemizami o finanzach mubcicznlch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz.
1966) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje:
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§ 1

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Kąty Wrocławskie, obejmującej obszar połorony w rejonie cmentarza przy ulicy Mireckiego w
Kątach Wrocławskich, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
które nalerą do zadań własnych gminy, polegające na wykupie gruntu pod budowę ulicy klasy dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD oraz budowę tej ulicy.

§ 2

Zgodnie z Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, obejmującej obszar połorony w rejonie cmentarza przy ulicy
Mireckiego w Kątach Wrocławskich, szacunkowy koszt inwestycji, o których mowa w § 1, wynosi:
1) wykup gruntów pod realizację układu komunikacyjnego: 35 zł/m x 1120 m2 = 39 200 zł,
2) budowa ulicy dojazdowej KDD: 1258 zł/mb x 762 mb = 958 596 zł.

§ 3

1. Ostateczny koszt uzalerniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie realizacji
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji,

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finanso-
wania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

2289

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXVI/132/08

z dnia 23 czerwca 2008 r.

w zmiawie uchwacenia „Re ucaminu udziecania dofinanzowania ze aiodców
Gminne o Funduzzu Ochionl Śiodowizca i Gozmodaici Wodnej na uzuwanie
     i utlcizację wliobów zawieiająclch azbezt z obiectów budowcanlch”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150), Rada
Miejska w Kowarach uchwala „Regulamin udzielania dofinansowania ze środ-
ków Gminnego aunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usu-
wanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych”.

§ 1

Regulamin określa zasady finansowania jednostkom
organizacyjnym gminy oraz przyznawania dofinan-
sowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszka-
niowym i spółdzielniom mieszkaniowym, do realiza-
cji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpa-
dów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych
i elewacji zawierających azbest z obiektów bu-
dowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Ko-
wary.
Pomoc osobom fizycznym, będącym przedsiębior-
cami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
173, poz. 1807 z późn. zm.) more być udzielona
wyłącznie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.

§ 2

Dofinansowaniu będą podlegały koszty inwestycji
związane z likwidacją odpadów azbestowych po-

wstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia
dachowego, elewacji lub innych elementów bu-
dowlanych, obejmującej:
a) prace demontarowe,
b) transport odpadów do miejsca unieszkodliwia-

nia,
c) składowanie odpadów na odpowiednim składo-

wisku.

§ 3

Dofinansowanie wypłacane będzie w formie refun-
dacji części poniesionych kosztów, po zakończeniu
zadania i przedłoreniu odpowiednich dokumentów.

§ 4

Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przy-
znawane według kolejności wpływających wnio-
sków do wyczerpania rocznego limitu środków z
Gminnego aunduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przeznaczonych na ten cel.
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§ 5

Ustala się następującą procedurę składania i zała-
twiania wniosków o udzielenie dofinansowania:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych

związanych z usuwaniem azbestu wnioskodaw-
ca kieruje do Referatu Gospodarki Komunalnej,
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Kowarach wniosek (na go-
towym formularzu – załącznik nr 1) o udzielenie
dofinansowania oraz załącza:
a) kopię aktualnego dokumentu potwierdzające-

go tytuł prawny do nieruchomości (budynku,
działki), oraz w przypadku współwłaścicieli
zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na
realizację zadania lub w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę właściwego organu.

b) oświadczenie wnioskodawcy, ir jest/nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn.
zm.), na gotowym formularzu według załą-
czonego wzoru – załącznik nr 2.

c) informację o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystania sporzą-
dzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23 października 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), o ile nie
złorono  takiej informacji do dnia 31 stycz-
nia danego roku – załącznik nr 3.

d) kopię „Oceny stanu i morliwości bezpieczne-
go urytkowania wyrobów zawierających
azbest” sporządzonej zgodnie ze wzorem za-
wartym w Rozporządzeniu  Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i wa-
runków bezpiecznego urytkowania i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest  (Dz. U.
Nr 71, poz. 649) – załącznik nr 4.

e) kopię zgłoszenia prac polegających na usu-
waniu wyrobów zawierających azbest doko-
nanego właściwemu organowi administracji,
tj. do Wydziału Architektury, Wudownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powia-
towego w Jeleniej Górze na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót.

2. Złorony wniosek sprawdzany jest pod względem
spełnienia wymogów formalnych i wpisywany
do rejestru przez powołaną komisję, wnioski nie-
kompletne nie będą rozpatrywane.

3. Termin składania wniosków ustali powołana
komisja.

4. Powołana przez Wurmistrza Miasta Kowary ko-
misja w obecności wnioskodawcy dokonuje po-
twierdzenia (w formie protokołu) zgodności zło-
ronego wniosku ze stanem faktycznym w tere-
nie na podstawie wizji lokalnej i oględzin obiek-
tu, w którym zamontowany jest azbest.

5. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem zgodno-
ści z warunkami dofinansowania, Wurmistrz Mia-

sta Kowary podpisuje z dotowanym umowę cy-
wilno-prawną w terminie 21 dni od dnia złorenia
wniosku.

6. Dotowany zleca uprawnionej firmie wykonanie
usunięcia azbestu z jego unieszkodliwieniem
włącznie.

7. Po dokonaniu usunięcia azbestu wnioskodawca
występuje o rozliczenie umowy dotacji przedkła-
dając następujące dokumenty:
a) oryginał faktury VAT lub rachunek wysta-

wiony przez przedsiębiorcę za usunięcie od-
padów zawierających azbest (dokument po
skasowaniu, tzn. opieczętowaniu o wysoko-
ści przyznanego dofinansowania, będzie
zwracany).

b) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwają-
cego wyroby zawierające azbest o prawidło-
wości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sani-
tarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego urytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr
71, poz. 649), zawierającego dodatkowo in-
formacje o łącznej powierzchni płyt zawiera-
jącej azbest z obiektów budowlanych zde-
montowanych i przetransportowanych na
uprawnione składowisko (oryginał oświad-
czenia wraz z kartą przekazania odpadu nale-
ry okazać do wglądu).

8. Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy,
wnioskodawca powiadamiany jest o terminie i
miejscu wypłaty dotacji.

§ 6

1. Kwotę dotacji ustala się  na podstawie ilości
(Mg) odpadów zawierających azbest, usuniętych
z obiektów budowlanych i zeskładowanych na
uprawnionym składowisku.

2. Ustala się, re maksymalna wysokość dofinan-
sowania do 1 Mg usuniętego odpadu azbesto-
wego, pod warunkiem wykonania całości prac
obejmujących demontar, transport i unieszko-
dliwienie przez uprawnionego przedsiębiorcę,
wynosi brutto:
– dla osób fizycznych – 80%,
– dla wspólnot  mieszkaniowych i spółdzielni

mieszkaniowych – 60%,
kwoty bazowej, ustalanej w oparciu o ceny fak-
tycznych usług z roku poprzedniego.

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związa-
nych z zakupem i montarem nowych pokryć da-
chowych lub elewacji, a takre nie obejmuje wy-
konania dokumentacji technicznej.

4. Kwota dofinansowania nie more przekroczyć
100% kosztów poniesionych przez wniosko-
dawcę zgodnie z przedłoronymi fakturami bądź
rachunkami.

5. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie
more przekroczyć wysokości środków przewi-
dzianych na ten cel w Gminnym aunduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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6. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycz-
nych, które we własnym zakresie wywiozły od-
pady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć
dachowych lub elewacji budynków, których są
właścicielami.

§ 7

W kardym roku na dofinansowanie zadań wymienio-
nych w § 2, przeznacza się kwotę, której wysokość
ustalona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Kowarach
zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków
na dany rok budretowy dla Gminnego aunduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta Kowary.

§ 9

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

PRZEWODNICZPCZ RADZ

TADEUSZ CWYNAR
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Załącznic ni 1 do uchwałl Radl Miejzciej
w Kowaiach ni XXVI/132/08 z dnia 23 czeiwca
2008 i. (moz. 2289)
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Wlcaz niezbędnlch documentów do mizedłożenia:
1) jaco załącznici do wniozcu:

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz zgodę właści-
ciela, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania
lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właściwego organu, oświadczenie wniosko-
dawcy, ir jest/nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) – załącznik nr 2.

b) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,
poz.1876), o ile nie złorono takiej informacji do dnia 31 stycznia danego roku – załącznik nr 3.

c) „ocena stanu i morliwości bezpiecznego urytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana
zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego urytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – załącznik nr 4 kopia dokumentu po-
twierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do orga-
nu administracji architektoniczno-budowlanej.

2) mizl modmizlwaniu umowl clwicno-miawnej:
a) dowód torsamości (do wglądu)
b) oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a–b, do wglądu

3) do iozciczenia umowl (mizecazania aiodców finanzowlch)
a) oryginał faktury VAT lub rachunku (faktura/rachunek nie mogą być związane z prowadzoną działal-

nością gospodarczą) wystawiony przez przedsiębiorcę za usuniecie odpadów zawierających azbest
(dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania, będzie
zwracany).

b) kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych prze-
pisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego urytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo in-
formacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i
przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania
odpadów do wglądu).
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Załącznic ni 2 do uchwałl Radl Miejzciej w
Kowaiach ni XXVI/132/08 z dnia 23 czeiwca
2008 i. (moz. 2289)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14725  – Poz. 2289

Załącznic ni 3 do uchwałl Radl Miejzciej w
Kowaiach ni XXVI/132/08 z dnia 23 czeiwca
2008 i. (moz. 2289)
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Załącznic ni 4 do uchwałl Radl Miejzciej w
Kowaiach ni XXVI/132/08 z dnia 23 czeiwca
2008 i. (moz. 2289)
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2290

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
NR XXI/146/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w zmiawie wmiowadzenia Re ucaminu coizlztania z mcaców zabaw
na teienie Gminl Lądec-Zdiój

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zm.), Rada Miejska
w Lądku-Zdroju uchwala Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie
Gminy Lądek-Zdrój:

Re ucamin coizlztania z mcaców zabaw na teienie Gminl Lądec-Zdiój

§ 1

1. Plac zabaw to teren ogólnodostępny wyposaro-
ny w urządzenia słurące zabawie, rekreacji i
wypoczynkowi dzieci i dorosłych i oznaczony
tablicą jako plac zabaw.

2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z
placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełno-
letnich.

§ 2

Na terenach placów zabaw zabrania się:
a) niszczenia urządzeń zabawowych i im towarzy-

szących,
b) niszczenia i uszkadzania zieleni,
c) wprowadzania zwierząt,
d) w pobliru urządzeń zabawowych zabrania się

jazdy na rowerze i prowadzenia gier zespoło-
wych,

e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
f) palenia tytoniu i rozpalania ognia,
g) sporywania napojów alkoholowych i środków

odurzających oraz przebywania w stanie wska-
zującym na ich sporycie lub działanie,

h) zaśmiecania terenu,
i) prowadzenia działalności handlowej i umieszcza-

nia reklam,
j) zakłócania spokoju i porządku publicznego.

§ 3

Z urządzeń zabawowych nalery korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem i przestrzegając następują-
cych warunków:
a) zabrania się wchodzenia na górne elementy kon-

strukcji urządzeń zabawowych, a w szczególno-
ści huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów
domków,

b) zabrania się korzystania z huśtawek i karuzel
przez więcej nir jedno dziecko na jedno miejsce,

c) zabrania się stawania na ruchomych częściach
urządzeń,

d) z urządzeń wspinaczkowych morna korzystać
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych,

e) z urządzeń zabawowych mogą korzystać dzieci
do lat 15.

§ 4

Osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu
będę podlegały odpowiedzialności na podstawie
Kodeksu Wykroczeń.

§ 5

Wszelkie zauwarone uszkodzenia urządzeń lub fak-
ty nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nalery
zgłaszać niezwłocznie do zarządcy terenu – Zarzą-
du Wudynków Komunalnych z/s w Lądku-Zdroju,
przy ul. aabrycznej 7a, do Strary Miejskiej w Ląd-
ku-Zdroju lub do Komisariatu Policji.

§ 6

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywa-
jące na placu zabaw.

§ 7

Regulamin, o którym mowa w § 1 ust.1, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty oraz poprzez wywieszenie na te-
renie placu zabaw.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Lądka-Zdroju.

§ 9

Uchwała wchodzi w rycie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK
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2291

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
NR XXI/147/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w zmiawie uztacenia ciczbl munctów zmizedażl namojów accohocowlch zawie-
iająclch mowlżej 4G5  accohocu (z wljątciem miwa)G mizeznaczonlch do
zmożlcia moza miejzca zmizedażlG jac i w miejzcu zmizedażlG ocieacenie zazad
uzltuowania na teienie  minl Lądec-Zdiój miejzc zmizedażl i modawania
                                     namojów accohocowlch

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2, w związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zm.),
Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Dla terenu miasta i gminy Lądek-Zdrój ustala się
ilość punktów sprzedary napojów alkoholowych o
zawartości 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
1) przeznaczonych do sporycia poza miejscem

sprzedary w ilości 38,
2) przeznaczonych do sporycia w miejscu sprzeda-

ry 40 punktów.

§ 2

Ustala się następujące zasady usytuowania punk-
tów sprzedary napojów alkoholowych:
1) Zabrania się lokalizowania punktów sprzedary

napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
rycia w miejscu sprzedary i poza miejscem
sprzedary,
a) w odległości mniejszej nir 100 m od szkół i

innych placówek oświatowo-
wychowawczych oraz obiektów kultu religij-
nego (kościoły, kaplice, cmentarze),

b) na terenie obiektów sportowych i rekreacyj-
nych.

§ 3

Traci moc uchwała nr VIII/75/2003 Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 r. w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedary napo-
jów alkoholowych zawierających powyrej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
sporycia poza miejsca sprzedary, jak i w miejscu
sprzedary, określenie zasad usytuowania na terenie
gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedary i podawania
napojów alkoholowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Lądka Zdroju.

§ 5

Uchwała wchodzi w rycie po upływie 14 dni od
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

2292

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
NR XXI/151/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w zmiawie uchlcenia uchwałl Radl Miejzciej w Lądcu-Zdioju
ni XVIII/123/2008 i. z dnia 27 maica 2008 i. w zmiawie zazad  ozmoda-
  iowania nieiuchomoaciami ztanowiąclmi właznoać Gminl Ladec-Zdiój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, pkt 15 oraz art. 40 ust.1
i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska
w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje:
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§ 1

Uchyla się uchwałę nr XVIII/123/2008 z dnia 27
marca 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Lądek Zdrój opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego Nr 165, poz. 1880
w dniu 16 czerwca 2008 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Lądka Zdroju.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

2293

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIIDZYWORZU
NR XVIII/80/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w zmiawie uztacenia zieci zzcół w  minie Międzlbóiz

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mię-
dzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Między-
borzu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
sieci szkół w gminie Międzybórz, zmienionej
uchwałą nr XVII/109/2000 z dnia 27 kwietnia
2000 r., dokonuje się następujących zmian:
1) § 1 pkt „a” otrzymuje brzmienie:

„Szkoła Podstawowa im. Jerzego Wadury w
Międzyborzu o strukturze organizacyjnej klas I–
VI z obwodem obejmującym:
– miasto Międzybórz oraz sołectwa  Klonów,

Niwki Kraszowskie, Niwki Ksiąręce, Ose i
Oska Piła dla klas I-III

– miasto Międzybórz oraz sołectwa Hałdry-
chowice, Klonów, Kraszów, Ligota Rybińska,
Niwki Kraszowskie, Niwki Ksiąręce, Ose i
Oska Piła dla klas IV-VI”;

2) § 1 pkt „c” otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Podstawowa w Kraszowie o strukturze
organizacyjnej klas I-III  z obwodem obejmują-
cym: Hałdrychowice, Kraszów i Ligotę Rybiń-
ską”;

3) § 1 pkt „d” otrzymuje brzmienie:
„Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Nobli-
stów w Międzyborzu z obwodem obejmującym:

miasto Międzybórz oraz sołectwa: Wąków, Wu-
kowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice,
Kamień, Klonów, Kraszów, Królewska Wola,
Ligota Rybińska, Ose, Oska Piła, Niwki Kra-
szowskie i Niwki Ksiąręce.”

§ 2

Traci moc uchwała nr XVII/109/2000 Rady Miej-
skiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2000 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 4

Uchwała wchodzi w rycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2008 r.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14732  – Poz. 2294 i 2295

2294

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIIDZYWORZU
NR XVIII/81/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w zmiawie zazad coizlztania ze ztołówci zzcocnej
i uztacenia wlzocoaci omłat za coizlztanie z moziłców w ztołówce

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 z poźn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/63/2007 Rady Miejskiej w Mię-
dzyborzu z dnia 28 grudnia 2007 r. dokonuje się
następujących zmian:
1) w § 1 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„Za zgodą dyrektora szkoły, ze stołówki, na
miejscu, mogą korzystać równier nauczyciele,
pracownicy szkoły niebędący nauczycielami oraz
inne osoby”;

2) w § 2 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
„Dla nauczycieli, pracowników szkoły niebędą-
cych nauczycielami oraz innych osób opłatę
wskazaną w ust.1 zwiększa się o 80 % na po-
krycie kosztów wytworzenie posiłku, innych nir
koszt zakupu surowca”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 3

Uchwała  wchodzi w rycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2008 r.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

2295

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIIDZYWORZU
NR XVIII/82/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w zmiawie omłat za dodatcowe awiadczenia mizedzzcoca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną opłatę za zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze i dydaktyczne od kardego dziecka
przebywającego w przedszkolu ponad podstawę
programową, wynikającą z rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 lutego
2002r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51,
poz.458 ze zm.), w wysokości 7% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów na dany rok, w zaokrągleniu
do pełnych złotych.

§ 2

Dziecko more przebywać w Przedszkolu dziennie
maksymalnie 4 godziny ponad czas realizacji pod-
stawy programowej, określonej w §1. W zalerności
od godziny odbioru dziecka z Przedszkola, spisuje
się liczbę godzin obecności dziecka przyjmując, re
karda rozpoczęta godzina liczona jest jako obec-
ność. Liczbę godzin nieobecności dziecka w danym
dniu oblicza się odejmując od maksymalnej liczby
godzin świadczenia usług ponadprogramowych
liczbę godzin obecności. Ustaloną w ten sposób
liczbę godzin nieobecności dziecka  w kardym dniu
sumuje się w okresie miesięcznym. W ten sposób



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14733  – Poz. 2295 i 2296

ustalona miesięczna liczba godzin proporcjonalnie
zmniejsza maksymalną opłatę za kardy kolejny mie-
siąc.

§ 3

Opłata, o której mowa w § 1, uchwały, w przypad-
ku uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa, ulega
obnireniu o 25% za drugie i kolejne dziecko.

§ 4

1. Ustala się opłaty za korzystanie z posiłków:
1) za śniadanie – 1 zł dziennie;
2) za obiad – 1,50 zł dziennie;
3) za napoje – 5 zł miesięcznie.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Przed-
szkolu  zwrotowi podlega dzienna stawka  ry-
wieniowa za kardy dzień nieobecności, pod wa-
runkiem zgłoszenia przez rodziców (opiekunów)
absencji dziecka z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

3. Zwrot poniesionej opłaty następuje w formie
pienięrnej lub poprzez pomniejszenie opłaty na-
lernej za miesiąc kolejny.

4. Pracownik Przedszkola ponosi opłatę za wyry-
wienie na zasadzie: koszt zakupu surowca, z
którego przygotowuje się posiłek plus 113  %,

tytułem pokrycia kosztów związanych z przygo-
towaniem posiłku.

§ 5

Zasady pobierania opłat oraz  szczegółowy zakres
świadczeń udzielanych przez Przedszkole określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrekto-
rem Przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXXII/188/97 Rady Miejskiej
w Międzyborzu z dnia 5 grudnia 1997 r.

§ 8

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

2296

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ
NR 121/XX/2008

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w zmiawie uchwacenia miejzcowe o mcanu za ozmodaiowania mizeztizenne o
dca obzzaiu w Piławie Góinej – MPZP PIŁAWA – DROGA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) oraz w nawiązaniu do uchwały nr 37/VI/2007 Rady Miejskiej w Piławie
Górnej z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Piławie
Górnej, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

R O Z D Z I A Ł   I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uztacenia o ócne

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru połoronego w Piławie
Górnej, zwany dalej w skrócie MPZP PIŁAWA –
DROGA, którego obowiązujące ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy zostają wyraro-
ne w postaci:
1) tekstu planu, obowiązującego w zakresie:

a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz zasad zagospodarowania terenu
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

b) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej
uchwały,

c) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego określonych w rozdziale
IV niniejszej uchwały,

d) przepisów końcowych określonych w roz-
dziale V niniejszej uchwały.

2) załącznika nr 1 – rysunku planu w skali 1:2000
stanowiącego część graficzną planu, obowiązu-
jącego w zakresie:
a) granicy obszaru objętego planem,
b) funkcji terenów,
c) linii rozgraniczających tereny o rórnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,
3) załącznika nr 2 – stanowiącego stwierdzenie

zgodności zapisów planu z ustaleniami studium,
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4) załącznika nr 3 – stanowiącego rozstrzygnięcie
uwag wniesionych do projektu planu,

5) załącznika nr 4 – stanowiącego rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nalerą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

§ 2

Słowniczec

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
mowa o:
1) PLANIE – nalery przez to rozumieć ustalenia

MPZP PIŁAWA – DROGA, o którym mowa w §
1 uchwały;

2) RZSUNKU PLANU – nalery przez to rozumieć
rysunek w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały;

3) TERENIE – nalery przez to rozumieć obszar
ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie;

4) aUNKCJI WIODPCEJ – nalery przez to rozumieć
takie formy zagospodarowania określone w § 3
niniejszej uchwały, które na danym terenie mają
przewagę przynajmniej 70% sumy powierzchni
wewnętrznej projektowanych obiektów lub 70%
powierzchni działki, których realizacja, potrzeby i
wymagania muszą być spełnione priorytetowo
przed wymaganiami innych form zagospodaro-
wania;

5) aUNKCJACH UZUPEŁNIAJPCZCH – nalery
przez to rozumieć takie formy zagospodarowa-
nia, które uzupełniają lub wzbogacają funkcję
wiodącą, realizowane na maksymalnie 30% su-
my powierzchni wewnętrznej projektowanych
obiektów lub 30% powierzchni działki, przy
czym dopuszcza się realizację takich form zago-
spodarowania jako np. osobnego budynku o
powierzchni wewnętrznej stanowiącej 30% su-
my powierzchni wszystkich budynków lokalizo-
wanych na działce (o ile ustalenia szczegółowe
zawarte w § 3 niniejszej uchwały nie stanowią
inaczej);

6) KOMUNIKACJI WEWN TRZNEJ – nalery przez
to rozumieć drogi niepubliczne, w szczególności
drogi dojazdowe do poszczególnych działek i
obiektów. Wudowa i utrzymanie tych dróg nalery
do Zarządcy terenu;

7) USŁUGACH KOMERCZJNZCH – nalery przez to
rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym, z wykluczeniem usług podstawo-
wych oraz usług sportu i rekreacji;

8) USŁUGACH PODSTAWOWZCH – nalery przez
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej,
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wycho-
wania, a takre usługi administracji;

9) URZPDZENIACH I OWIEKTACH
POMOCNICZZCH – nalery przez to rozumieć
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
wyposarenia technicznego, elementów komuni-
kacji tj.: dojścia, parkingi, garare itp. oraz inne

urządzenia i obiekty zapewniające morliwość
prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie
z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu.

R O Z D Z I A Ł   II

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY
              ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 3

Zazadl ochionl i czztałtowania ładu mizeztizenne-
 o – mizeznaczenie teienówG maiametil i wzcaźnici
czztałtowania zabudowl oiaz za ozmodaiowania
teienu oiaz zazadl i waiunci modziału nieiuchomo-
aci
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku

planu symbolem P/KDW 1, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz comunicacja wewnętizna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz, magazynów, składów oraz
obiektów i urządzeń przeładunkowych –
wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej, placów manewrowych i par-
kingów wraz z niezbędną infrastrukturą
w tym wydzielenie działek pod ww.
funkcje,

c) lokalizację niezbędnych nowych oraz
przebudowę istniejących obiektów po-
mocniczych, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym wydzielanie te-
renów pod ww. urządzenia,

d) wprowadzenie zieleni.
2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie 12

m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować następujące nieprzekraczalne
linie zabudowy:
– 10 m od linii rozgraniczających tereny

komunikacji publicznej,
– 20 m od linii rozgraniczającej tereny

komunikacji kolejowej, jednak nie
mniej nir wartości określone w sto-
sownych przepisach dotyczących linii
kolejowych,

– 3 m od górnej krawędzi cieków oraz
rowów melioracyjnych,

c) wzdłur południowo–zachodniej granicy
terenu (na granicy z terenami mieszka-
niowymi) nalery wykonać pas zieleni
izolacyjnej,

d) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
nalery zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych dróg (za zgodą Zarządcy drogi),
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e) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi powinny być bezwzględnie
utwardzone i skanalizowane, a wody
opadowe powinny być odprowadzone i
oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów zdrenowanych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) docelowa powierzchnia działki powstałej

na skutek podziału nie będzie mniejsza
nir 2500 m2,

b) powyrsze zasady nie dotyczą działek
wydzielanych pod:

– komunikację wewnętrzną drogową, dla
których nalery zachować minimalną sze-
rokość 6 m,

– urządzenia infrastruktury technicznej,
c) nowe linie podziałów będą harmonijnie

nawiązywać do istniejących podziałów
lub linii rozgraniczających tereny komuni-
kacji, tj. będą do nich prostopadłe lub
zblirone do prostopadłych (ewentualnie
równoległe lub zblirone do równoległych).

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem P/KDW 2, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz comunicacja wewnętizna.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz, magazynów, składów oraz
obiektów i urządzeń przeładunkowych –
wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) lokalizację zbiornika retencyjnego prze-
znaczonego do celów technologicznych,

c) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej, placów manewrowych i par-
kingów wraz z niezbędną infrastrukturą
w tym wydzielenie działek pod ww.
funkcje,

d) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

e) wprowadzenie zieleni.
2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie 12

m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować następujące nieprzekraczalne
linie zabudowy:

– 15 m od linii rozgraniczających tereny
komunikacji publicznej,

– 4 m od linii rozgraniczających tereny
komunikacji drogowej – wewnętrznej,
określonych na rysunku planu,

– 3 m od górnej krawędzi cieków oraz
rowów melioracyjnych,

c) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
nalery zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

d) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi powinny być bezwzględnie
utwardzone i skanalizowane, a wody
opadowe powinny być odprowadzone i
oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów zdrenowanych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) docelowa powierzchnia działki powstałej

na skutek podziału nie będzie mniejsza
nir 1500 m2,

b) powyrsze zasady nie dotyczą działek
wydzielanych pod:
– komunikację wewnętrzną drogową,

dla których nalery zachować mini-
malną szerokość 6 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej,

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie
nawiązywać do istniejących podziałów
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. będą do nich prostopadłe lub
zblirone do prostopadłych (ewentualnie
równoległe lub zblirone do równole-
głych).

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem P/U 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz uzłu i comeicljne.
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz, magazynów, składów oraz
obiektów i urządzeń przeładunkowych –
wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) lokalizację placów manewrowych i par-
kingów wraz z niezbędną infrastrukturą,
w tym wydzielenie działek pod ww.
funkcje,

c) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,
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e) wprowadzenie zieleni.
2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie

12 m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować następujące nieprzekraczalne
linie zabudowy:
– 10 m od linii rozgraniczających tereny

komunikacji publicznej,
– 4 m od linii rozgraniczających tereny

komunikacji drogowej – wewnętrznej,
określonych na rysunku planu,

c) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
nalery zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych dróg (za zgodą Zarządcy drogi),

d) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi powinny być bezwzględnie
utwardzone i skanalizowane, a wody
opadowe powinny być odprowadzone i
oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:
a) dla terenów z udokumentowanymi re-

gionalnymi zasobami wód podziemnych
(w granicach określonych na rysunku
planu), obowiązują zasady określone w
stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały,

b) dla terenów zdrenowanych obowiązują
zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) docelowa powierzchnia działki powstałej

na skutek podziału nie będzie mniejsza
nir 1500 m2,

b) powyrsze zasady nie dotyczą działek
wydzielanych pod:
– komunikację wewnętrzną drogową,

dla których nalery zachować mini-
malną szerokość 6 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej,

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie
nawiązywać do istniejących podziałów
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. będą do nich prostopadłe lub
zblirone do prostopadłych (ewentualnie
równoległe lub zblirone do równole-
głych).

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem P/U 2, dla których obowiązują
następujące ustalenia:

1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz uzłu i comeicljne.
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz, magazynów, składów oraz
obiektów i urządzeń przeładunkowych –
wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) lokalizację placów manewrowych i par-
kingów wraz z niezbędną infrastrukturą,
w tym wydzielenie działek pod ww.
funkcje,

c) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację,

d) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

e) wprowadzenie zieleni.
2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie 12

m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować nieprzekraczalną linię zabu-
dowy w odległości 10 m od linii rozgra-
niczających teren P/U/KDZ 1,

c) w przypadku rezygnacji przez Zarządcę z
poszerzenia drogi dopuszcza się zmniej-
szenia ww. nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy do odległości określonych w sto-
sownych aktach prawnych dotyczących
dróg publicznych,

d) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
nalery zlokalizować na posesji własnej
inwestora, w liniach rozgraniczających
dróg, ewentualnie w liniach rozgranicza-
jących terenu P/U/KDZ 1 – za zgodą Za-
rządcy terenu,

e) dopuszcza się obsługę komunikacyjną
przez sąsiedni teren oznaczony symbo-
lem P/U/KDZ 1,

f) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi powinny być bezwzględnie
utwardzone i skanalizowane, a wody
opadowe powinny być odprowadzone i
oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:
a) ze względu na połorenie w granicach

obszaru zagrorenia powodziowego lub
jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

b) dla terenów zdrenowanych obowiązują
zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
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a) docelowa powierzchnia działki powstałej
na skutek podziału nie będzie mniejsza
nir 1500 m2,

b) powyrsze zasady nie dotyczą działek
wydzielanych pod:
– komunikację wewnętrzną drogową,

dla których nalery zachować mini-
malną szerokość 6 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej,

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie
nawiązywać do istniejących podziałów
lub linii rozgraniczających tereny komu-
nikacji, tj. będą do nich prostopadłe lub
zblirone do prostopadłych (ewentualnie
równoległe lub zblirone do równole-
głych).

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem P/U/KDZ 1, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz uzłu i comeicljne – iezeiwa te-
ienowa mod mozzeizenie dio i KDZ.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz – wraz z niezbędną infrastruk-
turą, z wykluczeniem obiektów kubatu-
rowych,

b) lokalizację placów manewrowych i par-
kingów wraz z niezbędną infrastrukturą,
w tym wydzielenie działek pod ww.
funkcje,

c) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację,

d) realizację na tym terenie poszerzenia
drogi publicznej oznaczonej symbolem
KDZ 1,

e) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

f) wprowadzenie zieleni.
2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację miejsc posto-

jowych na potrzeby sąsiedniego terenu
oznaczonego symbolem P/U 2,

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia
drogi KDZ przez organ do tego upraw-
niony dopuszcza się włączenie niniejsze-
go terenu i wspólne zagospodarowanie z
terenem oznaczonym symbolem P/U 2,

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną
sąsiedniego terenu oznaczonego symbo-
lem P/U 2,

d) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-

micznymi powinny być bezwzględnie
utwardzone i skanalizowane, a wody
opadowe powinny być odprowadzone i
oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

b) ze względu na połorenie w granicach
obszaru zagrorenia powodziowego lub
jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
zują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – nie określa się.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem UKK 1, dla których obowią-
zują następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: obzłu a comunicacji co-
cejowej (miojectowana bocznica cocejowa).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) lokalizację obiektów i urządzeń związa-

nych z obsługą komunikacji kolejowej w
tym baz, składów, bocznicy kolejowej
itp.,

b) lokalizację urządzeń, obiektów oraz sieci
infrastruktury technicznej związanych z
prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu,

c) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

d) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – na podstawie przepi-
sów szczególnych.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów zdrenowanych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) podział zgodny z liniami rozgraniczają-

cymi określonymi na rysunku planu,
b) powyrsza zasada nie dotyczy działek

wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną drogową oraz ewentualne
urządzenia infrastruktury technicznej,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem P/UKK 1, dla których obowią-
zują następujące ustalenia:
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1) aunkcja wiodąca: mioduccjaG zcładlG ma a-
zlnl oiaz obzłu a comunicacji cocejowej
(projektowana bocznica kolejowa).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) lokalizację produkcji, usług komercyj-

nych, baz, magazynów, składów oraz
obiektów i urządzeń przeładunkowych –
wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) lokalizację obiektów i urządzeń związa-
nych z obsługą komunikacji kolejowej w
tym baz, składów, bocznicy kolejowej itp.,

c) lokalizację urządzeń, obiektów oraz sieci
infrastruktury technicznej związanych z
prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu,

d) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

e) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie 12

m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować następujące nieprzekraczalne
linie zabudowy:
– 4m od linii rozgraniczających tereny

komunikacji drogowej – wewnętrznej,
określonych na rysunku planu,

– 20 m od linii rozgraniczającej tereny
komunikacji kolejowej jednak nie
mniej nir wartości określone w sto-
sownych przepisach dotyczących linii
kolejowych.

c) lokalizacja urządzeń infrastruktury kole-
jowej – na podstawie przepisów szcze-
gólnych,

d) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
nalery zlokalizować na posesji własnej
inwestora lub w liniach rozgraniczają-
cych dróg (za zgodą Zarządcy drogi).

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach §9 niniejszej uchwały,

b) dla terenów połoronych w granicach te-
renu górniczego „Piława Górna I” obo-
wiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) docelowa powierzchnia działki powstałej

na skutek podziału nie będzie mniejsza
nir 2000 m2.

b) powyrsza zasada nie dotyczy działek
wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową oraz ewentualne
urządzenia infrastruktury technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem UKD 1, dla których obowią-
zują następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: obzłu a comunicacji dio-
 owej.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację obiektów związanych z obsłu-

gą komunikacji drogowej, tj.: parkingi,
place manewrowe, stacje obsługi samo-
chodów itp.,

b) lokalizację urządzeń, obiektów oraz sieci
infrastruktury technicznej związanych z
prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu,

c) lokalizację niezbędnych obiektów po-
mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie
terenów pod ww. urządzenia,

d) lokalizację komunikacji drogowej – we-
wnętrznej wraz z niezbędną infrastruktu-
rą, w tym wydzielanie terenów pod ww.
komunikację.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu:
a) wysokość budynków maksymalnie 12

m, liczone od naturalnej powierzchni
gruntu przy najnirszym wejściu do bu-
dynku – do najwyrszego elementu dachu
(bez kominów i anten itp.),

b) przy lokalizacji nowych budynków nalery
zachować nieprzekraczalne linie zabu-
dowy:
– 4 m od linii rozgraniczających tereny

komunikacji drogowej – wewnętrznej,
określonych na rysunku planu,

– 3 m od górnej krawędzi cieków oraz
rowów melioracyjnych,

c) wszystkie niezbędne miejsca postojowe
(takre te związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą) nalery zlokalizować
na posesji własnej inwestora,

d) grunty nararone na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi powinny być utwardzone i
skanalizowane, a wody opadowe powin-
ny być odprowadzone i oczyszczone.

4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów zdrenowanych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości:
a) wyklucza się podział terenu na mniejsze

działki,
b) powyrsza zasada nie dotyczy działek

wydzielanych pod:
– komunikację wewnętrzną drogową,

dla których nalery zachować mini-
malną szerokość 6 m,
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– komunikację wewnętrzną pieszą, dla któ-
rych nalery zachować minimalną szero-
kość 3 m,

– ewentualne urządzenia infrastruktury
technicznej.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem R 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccja iocnicza z wl-
ccuczeniem zabudowl.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych
oraz zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól, w tym wydzielanie terenów pod
ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w
tym rowów), drenaru oraz innych urzą-
dzeń mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie terenów
pod ww. urządzenia,

e) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz le-
śnej na całym terenie poza dolinami rzek.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-

wania terenu – dla terenów zdrenowanych
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – na podstawie
przepisów szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem R 2, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccja iocnicza z wl-
ccuczeniem zabudowl.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych
oraz zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól w tym wydzielanie terenów pod
ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w
tym rowów), drenaru oraz innych urzą-
dzeń mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie terenów
pod ww. urządzenia,

e) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz le-
śnej na całym terenie poza dolinami rzek.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-

wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały

b) dla terenów z udokumentowanymi re-
gionalnymi zasobami wód podziemnych
(w granicach określonych na rysunku
planu), obowiązują zasady określone w
stosownych przepisach § 9 niniejszej
uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – na podstawie
przepisów szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem R 3, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccja iocnicza z wl-
ccuczeniem zabudowl.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych
oraz zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól, w tym wydzielanie terenów pod
ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w
tym rowów), drenaru oraz innych urzą-
dzeń mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych oraz
ochronę przed zalewaniem i podtapia-
niem obszarów rolnych,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń związanych
z ochroną przeciwpowodziową, w tym
wydzielanie terenów pod ww. urządze-
nia,

e) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz le-
śnej na całym terenie poza dolinami rzek.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-

wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

b) ze względu na połorenie w granicach
obszaru zagrorenia powodziowego lub
jego bezpośrednim sąsiedztwie, obowią-
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zują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały,

c) ze względu na połorenie w granicach te-
renu ochrony pośredniej ujęcia wody
podziemnej w Piławie Górnej obowiązują
zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – na podstawie
przepisów szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem R 4, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccja iocnicza z wl-
ccuczeniem zabudowl.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów hodowlanych
oraz zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól w tym wydzielanie terenów pod
ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w
tym rowów), drenaru oraz innych urzą-
dzeń mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej w tym wydzielanie terenów
pod ww. urządzenia,

e) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz le-
śnej na całym terenie poza dolinami rzek.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-

wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

b) ze względu na połorenie w granicach te-
renu ochrony pośredniej ujęcia wody
podziemnej w Piławie Górnej obowiązują
zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – na podstawie
przepisów szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem R 5, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: mioduccja iocnicza z wl-
ccuczeniem zabudowl.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) wykorzystywanie terenu do celów zwią-

zanych z produkcją rolniczą z wyklucze-

niem lokalizacji obiektów hodowlanych
oraz zabudowy zagrodowej,

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów
do pól w tym wydzielanie terenów pod
ww. komunikację,

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w
tym rowów), drenaru oraz innych urzą-
dzeń mających na celu skuteczne od-
prowadzenie wód opadowych,

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w tym wydzielanie terenów
pod ww. urządzenia,

e) wprowadzanie zieleni śródpolnej oraz le-
śnej na całym terenie poza dolinami rzek.

2) aunkcje uzupełniające – nie określa się.
3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy

i urządzania terenu – nie określa się.
4) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-

wania terenu:
a) dla terenów zdrenowanych obowiązują

zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały,

b) dla terenów połoronych w granicach te-
renu górniczego „Piława Górna I” obo-
wiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – na podstawie
przepisów szczególnych.

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem WS 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: wody powierzchniowe.

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) prowadzenie wszelkich działań mających

na celu regulację i utrzymanie cieku oraz
zapewnienie prawidłowego spływu wód
powierzchniowych, w tym urządzeń
związanych z ochroną przeciwpowo-
dziową,

b) lokalizację nowych oraz modernizację i
konserwację istniejących urządzeń infra-
struktury technicznej słurących regulacji
cieków.

2) aunkcje uzupełniające:
a) lokalizację urządzeń drogowych takich

jak mosty, przeprawy itp. na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej za zgoda i na zasadach okre-
ślonych przez Zarządcę cieku.

3) Zasady i standardy kształtowania zabudowy
i urządzania terenu – nie określa się.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości – nie określa się.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów
– nie przewiduje się tymczasowych form
zagospodarowania.
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§ 4

Zazadl modeinizacjiG iozbudowl i budowl
zlztemów comunicacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDZ 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja mubciczna –
ucice zbioicze.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) przebudowę, rozbudowę, a takre moder-

nizację istniejącej drogi wraz z infrastruk-
turą,

b) realizację towarzyszących obiektów inry-
nierskich, chodników i ścierek rowero-
wych lub ścierek pieszo–rowerowych oraz
niezbędnych urządzeń technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

c) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego (na za-
sadach i za zgodą właściwego Zarządcy
drogi).

2) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczają-

cych – docelowo 20 m w liniach rozgrani-
czających – ewentualne poszerzenie drogi
nalery wykonać na terenie oznaczonym
symbolem P/U/KDZ 1,

b) dopuszcza się rezygnację z poszerzenia
drogi w przypadku realizacji obwodnicy
miasta Piława Górna,

c) szerokość jezdni minimalnie 6m.
3) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

4) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDZ 2, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja mubciczna –
ucice zbioicze.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) przebudowę, rozbudowę, a takre moder-

nizację istniejącej drogi wraz z infrastruk-
turą,

b) realizację towarzyszących obiektów inry-
nierskich, chodników i ścierek rowero-
wych lub ścierek pieszo-rowerowych oraz
niezbędnych urządzeń technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową
rowów znajdujących się w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczają-
cych – minimalnie 20 m,

b) szerokość jezdni minimalnie 7 m,
c) zalecane obustronne chodniki piesze,
d) lokalizacja skrzyrowań oraz wjazdów – za

zgodą oraz na zasadach określonych przez
Zarządcę drogi.

3) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

4) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDD 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja mubciczna –
ucice dojazdowe.
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) przebudowę, rozbudowę, a takre moderni-

zację istniejącej drogi wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inrynier-

skich, chodników i ścierek rowerowych lub
ścierek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową
rowów znajdujących się w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczają-

cych – minimalnie 10m,
b) szerokość jezdni minimalnie 5m;

3) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:
a) dla terenów połoronych w granicach udo-

kumentowanych regionalnych zasobów
wód podziemnych (w granicach określo-
nych na rysunku planu), obowiązują zasa-
dy określone w stosownych przepisach §9
niniejszej uchwały,

b) dla terenów połoronych w granicach tere-
nu ochrony pośredniej ujęcia wody pod-
ziemnej w Piławie Górnej obowiązują za-
sady określone w stosownych przepisach
§ 9 niniejszej uchwały.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDW 1, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja wewnętizna

(istniejące drogi transportu rolnego).
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Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje
się:
a) przebudowę, rozbudowę, a takre moderni-

zację istniejącej drogi wraz z infrastrukturą,
b) realizację towarzyszących obiektów inry-

nierskich, chodników i ścierek rowero-
wych lub ścierek pieszo-rowerowych oraz
niezbędnych urządzeń technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową
rowów znajdujących się w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zasady i standardy urządzania terenu – sze-
rokość drogi w liniach rozgraniczających –
zgodnie z istniejącym podziałem terenu,

3) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów połoronych w
granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia
wody podziemnej w Piławie Górnej obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDW 2, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja wewnętizna

(projektowane drogi ogólnodostępne).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację ogólnodostępnej komunikacji

drogowej – wewnętrznej, tj. dróg, placów
manewrowych, węzłów komunikacyjnych,
skrzyrowań z istniejącymi drogami oraz
torowiskiem kolejowym wraz z niezbędną
infrastrukturą,

b) realizację towarzyszących obiektów inry-
nierskich, chodników i ścierek rowero-
wych lub ścierek pieszo-rowerowych oraz
niezbędnych urządzeń technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową
rowów znajdujących się w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 20 m,
b) w obrębie skrzyrowania z drogą KDD

obowiązuje trójkąt widoczności o wymia-
rach nie mniejszych nir 5x5m,

c) droga ogólnodostępna – wyklucza się gro-
dzenie terenu oraz ograniczanie dostępu

do drogi mieszkańcom miasta oraz oso-
bom posiadającym tytuł prawny do sąsia-
dujących nieruchomości.

3) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów połoronych w
granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia
wody podziemnej w Piławie Górnej obowią-
zują zasady określone w stosownych przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDW 3, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) aunkcja wiodąca: comunicacja wewnętizna

(projektowane drogi zakładowe).
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację komunikacji drogowej – we-

wnętrznej, tj. dróg, placów manewro-
wych, węzłów komunikacyjnych, skrzy-
rowań z istniejącymi drogami oraz toro-
wiskiem kolejowym wraz z niezbędną in-
frastrukturą,

b) realizację towarzyszących obiektów inrynier-
skich, chodników i ścierek rowerowych lub
ścierek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych
urządzeń technicznych związanych z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) przekształcenie w kanalizację deszczową
rowów znajdujących się w liniach rozgra-
niczających dróg – za zgodą i na zasadach
określonych przez Zarządcę cieku,

d) lokalizację w liniach rozgraniczających
drogi sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 20 m,
b) w obrębie skrzyrowania z drogą KDD

obowiązuje trójkąt widoczności o wymia-
rach nie mniejszych nir 5x5m.

3) Szczególne warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu – dla terenów połoronych w
granicach terenu górniczego „Piława Górna I”
obowiązują zasady określone w stosownych
przepisach § 9 niniejszej uchwały.

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczającymi określonymi na ry-
sunku planu.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów –
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania.

§ 5

Teienl mizeznaczone do ieacizacji ceców mubcicznlch

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów pu-
blicznych uznaje się: tereny komunikacji publicz-
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nej, których zasady urządzania określono w § 4
niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
realizację celów publicznych, szczególnie w za-
kresie lokalizacji infrastruktury technicznej w
granicach terenów oznaczonych symbolami P/U
1G P/U 2G P/KDW 1G P/KDW 2G P/UKK 1G UKD 1G
UKK 1G P/U/KDZ 1G KDW 1G KDW 2G KDW 3G R
1G R 2G R 3G R 4G R 5 (pod warunkiem zachowa-
nia ustaleń planu określonych w § 3 oraz § 4).

§ 6

Obzzail zoi anizowanej działacnoaci inweztlcljnej
oiaz iehabicitacji iztniejącej zabudowl i infiaztiuctuil
                             technicznej

1. Ustala się następujące obszary zorganizowanej
działalności inwestycyjnej – tereny produkcyjno-
usługowe oznaczone symbolami P/UKK 1G P/U
1G P/U 2G P/KDW 1G P/KDW 2G UKD 1G UKK 1G w
granicach których dopuszcza się prowadzenie
działalności inwestycyjnej polegającej na wy-
dzieleniu ewentualnych terenów komunikacji
wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu a na-
stępnie zainwestowaniu poszczególnych frag-
mentów zabudowy – zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w § 3 niniejszej uchwały,

2. W terenie objętym planem nie występuje zabu-
dowa wymagająca rehabilitacji.

3. W terenie objętym planem nie występuje infra-
struktura techniczna wymagająca rehabilitacji.

R O Z D Z I A Ł   III

ZASADY OWSŁUGI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 7

Zazadl i teienl obzłu i w zaciezie infiaztiuctuil

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje
zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające re-
alizację zabudowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego
przebiegały w liniach rozgraniczających ulic. W
przypadku braku morliwości wykonania sieci jw.
dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegają-
cych do ulic terenach – za zgodą ich właścicieli
lub urytkowników wieczystych – na zasadach
określonych w stosownych aktach prawa.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez
inwestorów we własnym zakresie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się ujęcia
własne – dopuszcza się dostawę z istniejącego
wodociągu miejskiego (po rozbudowie) – na zasa-
dach określonych w stosownych aktach prawa.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się dostawę zgodnie z warunkami okre-
ślonymi przez Zarządcę sieci.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie
indywidualne lub zdalczynne – z zastosowaniem
następujących zasad:
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. ener-

gia słoneczna, energia geotermiczna (pompy
ciepła itp.), biomasa (w tym drewno),

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-

runkiem zastosowania kotłów o wysokiej
sprawności, tj. powyrej 90%,

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu
węgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj.
powyrej 80%.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podsta-
wie zawartej umowy) poprzez gromadzenie w
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na wysypisko wskazane przez
władze miasta.

8. Dla całego terenu w granicach opracowania
przewiduje się indywidualne oczyszczalnie ście-
ków, szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz
nieczystości do oczyszczalni. Dopuszcza się sys-
tem grupowego oczyszczania ścieków.

R O Z D Z I A Ł   IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKAG PRZYRODY
I KRAJOWRAZU KULTUROWEGO

§ 8

Gianice i zmozobl za ozmodaiowania teienów cub
obiectów modce ająclch ochionieG uztaconlch na
modztawie mizemizów z zaciezu ochionl mizliodl –
             zazadl ochionl – nie uztaca zię

Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny
lub obiekty podlegające ochronie, na podstawie
przepisów z zakresu ochrony przyrody.

§ 9

Gianice i zmozobl za ozmodaiowania teienów cub
obiectów modce ająclch ochionieG uztaconlch na
modztawie mizemizów z zaciezu ochionl aiodowizca
                      – zazadl ochionl

1. Dla terenów połoronych w granicach obszaru
zagrorenia powodziowego lub w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie obowiązują następujące za-
sady:
1) obowiązują nakazy i zakazy określone w od-

powiednich aktach prawa,
2) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę

inwestycji określonych w ww. aktach prawa
jako czynności zabronione nalery uzyskać
decyzję dyrektora regionalnego zarządu go-
spodarki wodnej zwalniającą od zakazów i
nakazów wynikających z połorenia w grani-
cach bezpośredniego zagrorenia powodzią,

3) dla nowych obiektów lokalizowanych na ob-
szarze bezpośredniego zagrorenia powodzią
zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnej
lub częściowo zagłębionej.

2. Dla terenów zdrenowanych, w przypadku reali-
zacji inwestycji zaleca się ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni za-
budowy) oraz wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych
uzgodnieniach z Zarządem właściwym ds. melio-
racji).

3. Dla terenów połoronych w granicach obszaru z
udokumentowanymi regionalnymi zasobami wód
podziemnych wprowadza się bezwzględny zakaz
lokalizacji inwestycji mogących mieć negatywny
wpływ na jakość wód podziemnych.
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4. Dla terenów połoronych w granicach terenu
górniczego „Piława Górna I” obowiązują nakazy i
zakazy określone w odpowiednich aktach pra-
wa.

5. Dla terenów połoronych w granicach terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w
Piławie Górnej obowiązują ograniczenia zawarte
w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z
utworów proterozoicznych w Piławie Górnej,
powiat dzierroniowski w województwie dolno-
śląskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dol-
nośląskiego z 2006r. Nr 183, poz. 2794).

§10

Zazadl ochionl ciajobiazu cuctuiowe oG dziedzic-
twa cuctuiowe o i zabltców oiaz dóbi cuctuil
wzmółczeznej – nie ocieaca zię.
Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiek-
ty i obszary zabytkowe podlegające ochronie krajo-

brazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej.

R O Z D Z I A Ł   V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Uztacenia cońcowe

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieru-
chomości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wurmistrzowi
Miasta Piławy Górnej.

3. Uchwała wchodzi w rycie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACA
RADZ MIEJSKIEJ

PATRYCJA PELCZAR
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Załącznic ni 1 do uchwałl Radl Miejzciej
w Piławie Góinej ni 121/XX/2008 z dnia
25 czeiwca 2008 i. (moz. 2296)
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Załącznic ni 2 do uchwałl Radl Miejzciej
w Piławie Góinej ni 121/XX/2008 z dnia
25 czeiwca 2008 i. (moz. 2296)

UCHWAŁA NR 120/XX/2008
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU

w zmiawie ztwieidzenia z odnoaci miojectu miejzcowe o mcanu za ozmodaiowania
mizeztizenne o dca obzzaiu w Piławie Góinej – MPZP PIŁAWA – DROGA z uztaceniami

„Studium uwaiuncowań i cieiunców za ozmodaiowania mizeztizenne o miazta Piława Góina”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska
w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
Piławie Górnej – MPZP PIŁAWA – DROGA z ustaleniami „Studium uwaiuncowań i cieiunców za ozmoda-
iowania mizeztizenne o miazta Piława Góina”G zatwierdzonego przez Radę Miejską w Piławie Górnej
uchwałą nr 239/98 z dnia 16 czerwca 1998r. oraz zmienionego uchwałą nr 111/XIX/2008 z dnia 28 maja
2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w rycie z dniem podjęcia.

Załącznic ni 3 do uchwałl Radl Miejzciej
w Piławie Góinej ni 121/XX/2008 z dnia
25 czeiwca 2008 i. (moz. 2296)

Rozztizl nięcie o zmozobie iozmatizenia uwa  wniezionlch
do miojectu miejzcowe o mcanu za ozmodaiowania mizeztizenne o

dca obzzaiu w Piławie Góinej – MPZP PIŁAWA – DROGA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz, 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz
na podstawie oświadczenia Wurmistrza Miasta Pilawa Górna stwierdza się, ir do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIŁAWA – DROGA, wyłoronego do publicznego wglądu w
dniach od 11 kwietnia 2008 r. do 13 maja 2008 r. nie wniesiono w ustawowym terminie radnych uwag.

Załącznic ni 4 do uchwałl Radl Miejzciej
w Piławie Góinej ni 121/XX/2008 z dnia
25 czeiwca 2008 i. (moz. 2296)

Rozztizl nięcie o zmozobie ieacizacjiG zamizanlch w miejzcowlm mcanie za ozmodaiowania
mizeztizenne o dca obzzaiu w Piławie Góinej – MPZP PIŁAWA – DROGAG inweztlcji z zaciezu

infiaztiuctuil technicznejG ctóie naceżą do zadań właznlch  minlG oiaz zazadach ich
finanzowaniaG z odnie z mizemizami o finanzach mubcicznlch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
stwierdza się, ir realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadań własnych
gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Piła-
wie Górnej – MPZP PIŁAWA – DROGA będzie finansowana z budretu gminy, w tym ze środków pozy-
skiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takre ze środków zewnętrznych.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w sposób etapowy, w oparciu o istnie-
jące uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁWRZYCHA
NR XXVI/238/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w zmiawie udziecania mizez Gminę Wałbizlch zwocnień od modatcu od nieiu-
chomoaciG ztanowiąclch ie ionacną momoc inweztlcljną dca mizedziębioi-
ców miowadząclch i modejmująclch działacnoać  ozmodaiczą na teienie
                                        Gminl Wałbizlch

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa  tryb i zasady udzielania zwolnień od
podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków
lub ich części, budowli lub ich części, przeznaczonych
na prowadzenie działalności gospodarczej, przez
przedsiębiorców podejmujących oraz prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych
w zakresie produkcji i usług, z wyłączeniem działalno-
ści  handlowej  w obiektach, o łącznej powierzchni
sprzedary powyrej 400 m kw., stacji paliw płynnych
oraz działalności usługowej w zakresie wynajmu po-
wierzchni na cele handlowe i mieszkaniowe.

§ 2

Zwolnienia niniejsze stanowią  pomoc regionalną na
wspieranie nowych inwestycji udzielaną na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 lipca 2007 roku, w sprawie udzielania
przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomo-
ści, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
(Dz. U. Nr 138, poz. 969).

§ 3

1. Uchwały nie stosuje się do pomocy wymienionej
w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
lipca 2007 roku, w sprawie udzielania przez
gminy zwolnień od podatku od nieruchomości,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
(Dz. U. Nr 138, poz. 969).

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy na
dure projekty inwestycyjne określone w § 3 pkt
2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lip-
ca 2007 roku, w sprawie udzielania przez gminy
zwolnień od podatku od nieruchomości, stano-
wiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U.
Nr 138, poz. 969).

3. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej
uchwale, nie dotyczą przedsiębiorców upraw-
nionych do zwolnienia od podatku od nierucho-
mości na podstawie przepisów szczególnych.

§ 4

Pomoc regionalna udzielana jest w formie zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości związanych z

nową inwestycją i more być udzielona w odniesie-
niu do:
1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w war-

tości niematerialne i prawne, które są związane
z realizacją nowej inwestycji lub

2) kosztów utworzenia miejsc pracy.

§ 5

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w
wysokości 50% nalernego podatku nieruchomo-
ści, o których mowa w § 1, w okresie trwania
nowej inwestycji, w rozumieniu § 4 pkt 1, Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2007 roku, w sprawie udzielania przez gminy
zwolnień od podatku od nieruchomości, stano-
wiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U.
Nr 138, poz. 969), mającej na celu utworzenie
nowych miejsc pracy związanych z tą inwesty-
cją. Okres zwolnienia nie more być dłurszy nir
24 miesiące od daty zgłoszenia o zamiarze ko-
rzystania z pomocy publicznej na wspieranie
nowej inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieru-
chomości, o których mowa w pkt 1, na okres
następnych 24 miesięcy, jereli w terminie okre-
ślonym w pkt 1 przedsiębiorca spełni co naj-
mniej  jeden z warunków:
1) dokona nowej inwestycji, na kwotę stano-

wiącą równowartość w złotych co najmniej 3
milionów euro,

2) utworzy co najmniej 20 nowych miejsc pracy.
3. Za kardy następny zainwestowany 1 mln euro

lub kardych 10 nowo utworzonych miejsc pra-
cy, zwolnienie od podatku od nieruchomości, dla
nieruchomości związanej z inwestycją  wydłura
się o kolejnych 12 miesięcy z zastrzereniem, re
łączny czas zwolnienia z podatku licząc od dnia
złorenia zawiadomienia o zamiarze korzystania z
pomocy, nie more być dłurszy nir do dnia 28
maja 2017 roku.

§ 6

Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej przez
Gminę Wałbrzych w oparciu o niniejszą uchwałę
jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1. Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnień

na podstawie niniejszej uchwały przed rozpoczę-
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ciem realizacji nowej inwestycji. Zgłoszenie  ma
formę pisemnego wniosku, składanego w Urzę-
dzie Miejskim w Wałbrzychu, którego wzór sta-
nowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Utrzymanie inwestycji w Gminie Wałbrzych
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3
lata, od dnia jej zakończenia. Dniem zakończenia
inwestycji jest dzień w rozumieniu przepisów
art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 marca 2002 ro-
ku o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 oraz Dz. U. Nr 159, poz. 1537
z 2003 r.).

3. Utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat
od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie do-
tychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo
utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi
została udzielona pomoc, przez okres co naj-
mniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich
przedsiębiorców co najmniej 3 lat, od dnia ich
utworzenia – w przypadku pomocy, o której
mowa w § 4 pkt 2.

4. Zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co
najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą ze środków własnych lub z ze-
wnętrznych źródeł finansowania, przy czym
przez środki własne lub pochodzące z zewnętrz-
nych źródeł finansowania nalery rozumieć środ-
ki, które nie zostały uzyskane przez przedsię-
biorcę w związku ze wsparciem ze środków pu-
blicznych – w przypadku pomocy, o której mo-
wa w § 4 pkt 1.

5. Wrak zaległości finansowych wobec Gminy Wał-
brzych.

§ 7

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobo-
wiązany jest do przedłorenia wraz z deklaracją
podatkową kardego roku podatkowego nastę-
pującego po roku, w którym korzystał z pomocy
na podstawie niniejszego programu, sprawozda-
nia, z uwzględnieniem informacji określonej w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej po-
mocy publicznej (Dz. U. Nr 61, poz. 413) oraz
informacji dotyczących:
1) Wzrostu poziomu zatrudnienia oraz poniesio-

nych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą nowo utworzonych miejsc pracy w
przypadku pomocy na utworzenie miejsc pra-
cy,

2) Wielkości kosztów inwestycji poniesionych
po dniu dokonania zgłoszenia, wielkości po-
mocy uzyskanej z innych źródeł w przypadku
pomocy na inwestycje.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić
pisemnie organ udzielający pomocy o utracie
warunków zwolnienia, lub zmianie mającej

wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóź-
niej w terminie 14 dni od daty powstania oko-
liczności powodujących tę utratę lub zmianę.

3. Na podstawie informacji otrzymanych od przed-
siębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje
oceny udzielonej pomocy ze szczególnym
uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej in-
tensywności tej pomocy.

4. Jereli przekroczenie dopuszczalnej intensywno-
ści pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem
przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w
trybie niniejszej uchwały, kwota udzielona ponad
dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnień, podat-
nik jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z
odsetkami od zaległości podatkowych w termi-
nie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okolicz-
ności powodujące utratę prawa do zwolnienia
podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

6. Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie nie
zawiadomi organu udzielającego pomocy o utra-
cie warunków do zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości, traci do niego prawo, poczynając
od miesiąca, w którym je utracił.

7. Przedsiębiorca, który złorył nieprawdziwe
oświadczenie lub informację co do spełnienia
warunków, od których uzalernione jest zwolnie-
nie od podatku, traci do niego prawo, poczyna-
jąc od początku roku podatkowego, w którym je
utracił.

§ 8

Wyrarone w euro kwoty określone w niniejszej
uchwale przelicza się na złote według średniego
kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy
Wank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy.

§ 9

Uchwała obowiązuje do dnia 28 maja 2012 roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 11

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

WICEPRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

STEFANOS EWANGIELU
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Załącznic ni 1 do uchwałl Radl Miejzciej
Wałbizlcha ni XXVI/238/08 z dnia 27 czeiwca
2008 i. (moz. 2297)
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XXIV/110/08

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w zmiawie uztacenia zazad coizlztania ze ztołówci działającej w zzcoceG
dca ctóiej oi anem miowadząclm jezt Gmina Macczlce

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

§ 1

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów,
szkoła prowadzona przez Gminę Malczyce more
organizować stołówkę.

§ 2

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
uprawnieni są:
1) uczniowie,
2) pozostałe osoby.

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor
szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego
rywienia uczniów  warunkującego prawidłowy
ich rozwój.

§ 3

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest
odpłatne.

2. Opłata wnoszona  za korzystanie przez ucznia z
posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,50 zł.

3. Dla pozostałych osób korzystających  z posiłków
w stołówce szkolnej opłatę określoną w ust. 2
podwyrsza się o 150 %.

§ 4

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

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły
more, na wniosek rodzica lub  uprawnionego do
korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wy-
znaczyć inny nir określony w ust. 1 termin
wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w
stołówce szkolnej.

3. W przypadku nieobecności ucznia lub  upraw-
nionego do korzystania z posiłku w stołówce
szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość
opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce
szkolnej. Zasada ta ma równier zastosowanie w
przypadku rezygnacji z posiłku  przez ucznia lub
uprawnionego do korzystania z posiłku w sto-
łówce szkolnej.

4. Warunkiem zwrotu opłaty o której mowa w ust.
3 jest zgłoszenie nieobecności lub rezygnacji z
posiłku nie później nir w dniu poprzedzającym
nieobecność lub rezygnację z posiłku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Malczyce.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXI/93/08 Rady Gminy Mal-
czyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia
zasad korzystania ze stołówki działającej w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Mal-
czyce.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
rycie z dniem 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZPCA
RADZ GMINZ

LEOKADIA GANCARZ
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XXIV/111/08

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w zmiawie omłatl za awiadczenia w Pubcicznlm Pizedzzcocu miowadzonlm
mizez Gminę Macczlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co
następuje:

§ 1

1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole
prowadzone przez Gminę Malczyce w zakresie
podstawy programowej określonej w rozporzą-
dzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn.
zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5
godzin dziennie.

2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów
prawnych) za świadczenia w zakresie przekra-
czającym realizację podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego obejmującą zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla
dzieci przebywających w publicznym przed-
szkolu prowadzonym przez Gminę Malczyce
powyrej pięciu godzin dziennie.

3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których
mowa w ust. 2, za jedną godzinę pobytu dziec-
ka powyrej podstawy programowej ustala się w
sposób następujący:
a) pierwsza godzina po 0,17 % za godzinę mi-

nimalnego wynagrodzenia miesięcznego za
pracę ustalonego zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679 z późn. zm.)

b) wszystkie następne godziny po 0,07 % za
godzinę minimalnego wynagrodzenia mie-
sięcznego za pracę ustalonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, zaokrągla się
do pełnej złotówki zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje
kosztów wyrywienia.

§ 2

1. Wysokość dziennej stawki rywieniowej jest
równa wysokości kosztów surowca przeznaczo-

nego na jego przygotowanie i wynosi 5,50 zł za
trzy posiłki, tj.:
a) I śniadanie – 2,10 zł
b) II śniadanie – 1,00 zł
c) obiad – 2,40 zł

2. Dla pozostałych osób korzystających z posiłków
w przedszkolu opłatę określoną w ust. 1 pod-
wyrsza się o 150 %.

3. Odpłatność za wyrywienie jest niezalerna od
opłaty określonej w § 1.

§ 3

1. Zakres realizowanych przez przedszkole świad-
czeń, o których mowa w § 1, określa umowa
cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka a dyrektorem
przedszkola.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w
szczególności:
1) zasady stosowania odpłatności, o której mo-

wa w § 1 ust. 3
2) zasady stosowania odpłatności, o której mo-

wa w § 2 ust. 1
3) zasady stosowania bonifikat z tytułu nie-

obecności dziecka w przedszkolu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Malczyce.

§ 5

Traci moc uchwała nr XX/103/04 Rady Gminy w
Malczycach z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
odpłatności za korzystanie z usług w publicznym
Przedszkolu w Malczycach.

§ 6

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
rycie z dniem 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZPCA
RADZ GMINZ

LEOKADIA GANCARZ
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE
NR XXIV/112/08

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w zmiawie zmianl uchwałl ni XIX/85/08 Radl Gminl Macczlce z dnia
29 ztlcznia 2008 i. w zmiawie ie ucaminu ocieacające o wlzocoać i zzcze-
 ółowe waiunci mizlznawania dodatców oiaz innlch zcładniców wlna iodze-
nia nauczlciecom zatiudnionlm w mcacówcach oawiatowlch miowadzonlch
                               mizez Gminę Macczlce w 2008 i.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/85/08 Rady Gminy Malczyce z
dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu określającego wysokość i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków oraz innych
składników wynagrodzenia nauczycielom zatrud-
nionym w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Malczyce w 2008 r. wprowadza na-
stępujące zmiany:
1) w § 3 skreśla się ust. 7;
2) w § 4 skreśla się ust. 2;
3) w § 5 skreśla się ust. 6;
4) w § 6 w ust. 2 skreśla się pkt 3;
5) w § 6 skreśla się ust. 3 i 4;
6) w § 8 w ust. 6 w pkt 2 słowa: „dyrektor Samo-

rządowej Administracji Placówek Oświatowych
w Malczycach” zastępuje się słowami: „Sekre-
tarz Gminy”

7) w § 10 w ust. 1 pkt 1 po słowie wynagrodzenia
dodaje się słowo: „ zasadniczego”;

8) w § 10 w ust. 1 skreśla się pkt 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Malczyce.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCA
RADZ GMINZ

LEOKADIA GANCARZ



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 –  14759  – Poz. 2301

2301

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
NR V/XVIII/106/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w zmiawie zazad udziecania zniżec wlmiaiu obowiązco-
wlch zajęć nauczlcieciG ctóilm mowieizono mełnienie funccji cieiowniczlchG
oiaz w zmiawie uztacenia tl odniowe o obowiązcowe o wlmiaiu  odzin zajęć
        dca meda o a w mcacówcach oawiatowlch w Gminie Wizznia Mała

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
Rada Gminy Wisznia Mała ustala, co następuje :

§ 1

W uchwale nr III/XXXVI/281/02 Rady Gminy Wisz-
nia Mała z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad
udzielania znirek wymiaru obowiązkowych zajęć
nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji
kierowniczych, oraz w sprawie ustalenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga w placówkach oświatowych w gminie
Wisznia Mała ze zmianami uchwałami nr
IV/XXI/132/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. oraz nr
IV/XXV/158/04 z dnia 12 października 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 w tabeli otrzymuje brzmienie:

3. Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół liczącej
12 oddziałów i więcej

10

2) w § 4 a skreśla się wyrazy „ustala się w wymia-
rze 26 godzin tygodniowo.” wpisując w to miej-
sce wyrazy „ustala się w wymiarze  20 godzin
tygodniowo.”;

3) po § 4 a dodaje się § 4 b w brzmieniu:
„Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla psy-
chologów zatrudnionych w zespołach szkół
ustala się w wymiarze 26 godzin tygodniowo.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała ma zastosowanie od początku roku szkol-
nego 2008/2009.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
rycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

TADEUSZ WYRWAS
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Egzemplarze bierące i z lat ubiegłych oraz załączniki morna nabywać:

1) w punktach sprzedary:

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

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłorone są do powszechnego wglądu w Wibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

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