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2501

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 244

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajw y r
do Rady Gminy Pielgrzymka w okręgu wybor zym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 200n r. Nr 159, poz. 1547, 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 n4, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. n27 i Nr 112, poz. 766 oraz
z 2008 r. Nr 96, poz. 607) zarządza się, co następuje:
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§ 1

1. Zarządza się wybory  uzupełniające do Rady
Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4 w
związku z wygaśnięciem mandatu radnego Nor-
berta Polaka, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr
XX/106/08 z dnia 25 lipca 2008 r.

2. W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza
się na niedzielę 19 października 2008 r.

§ n

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-
czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODs DORNOŚRĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

Załw znik do zarzwdzenia Wojewody
Dolnoślwskiego nr 244 z dnia 8 sierpnia
2008 r. (poz. 2501)

KALENDARZ  WYBORCZY
do wyborów uzupełniajw y r do Rady Gminy Pielgrzymka

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności

do 20 sierpnia 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i
liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do n0 sierpnia 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o
okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wybor-
czej w Pielgrzymce

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Regnicy o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 1 września 2008 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Regnicy kandydatów do składu
Gminnej Komisji Wyborczej w Pielgrzymce

do 4 września 2008 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Regnicy Gminnej Komisji Wybor-
czej w Pielgrzymce

do 19 września 2008 r. • zgłaszanie Wójtowi Gminy Pielgrzymka kandydatów do składu obwodowej
komisji wyborczej

do 19 września 2008 r.

do godz. 24oo
• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pielgrzymce list kandydatów na

radnych

do 28 września 2008 r. • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Pielgrzymce obwodowej
komisji wyborczej

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej

do 4 października 2008 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pielgrzymce
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłosze-
niach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 5 października 2008 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców
17 października 2008 r.
godz. 2400

• zakończenie kampanii wyborczej

do 18 października 2008 r. • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców

19 października 2008 r.

godz. 6oo – 20oo
• głosowanie
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2502

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
NR XXIV/208/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie u rwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr n1, poz.266 z 2005 r. z późn.
zm.)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt n ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z późn. zm.)2 na wniosek Uurmistrza Kłodzka, po zaopiniowaniu
przez Komisję Uudżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej, Komisję Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony Środowiska i radu Przestrzennego oraz Komisję
Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rada Miejska w Kłodzku
uchwala:

§ 1

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2008–2012, zgodnie z załącznikiem do
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Uurmistrzowi
Kłodzka.

§ n

Traci moc uchwała nr RIII/n28/2001 Rady Miejskiej
w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCO
RsDO MIEJSKIEJ

HENRYK URBANOWSKI

_____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r., Nr 281, poz. 278n i poz. 2786, Dz. U.

z 2006 r., Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 119n, Nr 249, poz. 18nn, Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 902,
Nr 17n, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 11n, poz. 984, Nr 15n, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 200n r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120n, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1nn7, Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. n27, Nr 1n8, poz. 974, Nr 17n, poz. 1218.
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Załw znik do u rwały Rady Miejskiej
w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia
26  zerw a 2008 r. (poz. 2502)
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WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

w lata r 2008–2012 (CZĘŚĆ OPISOWA)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
NR XXVII/239/08

z dnia 28 lipca 2008 r.

zmieniajw a u rwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dota ji z budżetu
Miasta Legni y na pra e konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytka r, sposobu jej rozli zania i kontroli oraz postępowania
                             z wnioskiem o udzielenie dota ji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11n, poz. 984, Nr 15n, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 200n r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120n i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1nn7 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. n27, Nr 1n8, poz. 974
i Nr 17n, poz. 1218) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2n lipca 200n r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z 200n r., z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 2n8, poz. 2n90; z 2006 r. Nr 50,
poz. n62, Nr 126, poz. 875) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/n66/05 Rady Miejskiej Regni-
cy z dnia n0 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji z budżetu Miasta Regnicy na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i
kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udziele-
nie dotacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151, poz. 2972
oraz z 2007 r. Nr 94, poz. 1116, Nr 149, poz.
1925), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dotacje będą udzielane na wszystkie pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane, które nie są przebudową, rozbu-
dową lub nadbudową, zabytków nierucho-
mych i ruchomych, w wysokości nie większej
jak 80% przewidywanych kosztów realizacji
robót.”,

b) ust. 8 – skreśla się,
2) w § n:

a) ust. n otrzymuje brzmienie:
„n. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w
kancelarii Urzędu Miasta. ”,

b) ust.5a i 6 otrzymują brzmienie:
„5a. Wnioski, o których mowa w ust. 5, Pre-
zydent Miasta przedstawi Radzie Miejskiej w
projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta bądź w uchwale budżetowej na rok
następny.

6. Kwota dotacji zostanie określona na podsta-
wie dołączonych do wniosku dokumentów
określających nakłady i zostanie zapisana w
umowie o przyznaniu dotacji.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Regnicy.

§ n

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

PRZEWODNICZĄCO RsDO

ROBERT KROPIWNICKI
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2504

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLI CU
NR 144/XXII/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie u rwalenia miejs owego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie leśni zówki Dębówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
ze zmianami), art. n i 20 ustawy z dnia 27 marca 200n r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200n r., poz. 717
ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec
nr 47/VIII/0n z dnia 8 maja 200n r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wę-
gliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec” przyjętym
przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchwałą 46/VIII/0n z dnia 8 maja
200n r., Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie leśniczówki Dę-
bówek zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.

n. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 2.

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącznik
nr n.

R o z d z i a ł   I

§ 2

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym Okrąglica.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ n

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) Granice obszaru objętego planem.
2) Rinie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi przeznaczenie terenów.

n) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu

mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustaleń planu.

n. Zmiana nazw własnych oraz numerów działek
oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie
powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

§ 4

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym
przeznaczenie podstawowe.

2. Przepisa r odrębny r – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

n. Przezna zeniu podstawowym lub funk ji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na
danym terenie wydzielonym liniami rozgrani-
czającymi.

4. Przezna zeniu dopusz zalnym lub funk ji do-
pusz zalnej – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawo-
wa, która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca
funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidu-
jąc z nią lub nie wykluczając możliwości zago-
spodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym.

5. Linia r rozgrani zajw y r – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach
zagospodarowania.

6. Nieprzekra zalny r linia r zabudowy – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczal-
ne zbliżenie ściany frontowej obiektu kubaturo-
wego do wskazanej linii rozgraniczającej danego
terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zada-
szenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez
podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach, dla
których nie zostały określone linie zabudowy, na-
leży stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów
określone w przepisach odrębnych.

7. Wskaźniku powierz rni zabudowy – należy przez
to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy bu-
dynków na działce do powierzchni działki lub tere-
nu przeznaczonego pod inwestycję.

8. Istniejw a zwarta zabudowa – zabudowa kuba-
turowa istniejąca w dniu wejścia w życie pla-
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nu, usytuowana bezpośrednio na granicy dział-
ki lub w odległościach mniejszych niż wynikają
z obowiązujących przepisów szczególnych,
obejmująca co najmniej 2 sąsiadujące działki.

9. Zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne i
gospodarcze, budowle oraz urządzenia i insta-
lacje służące prowadzeniu działalności rolniczej
przez rolnika, w tym przetwórstwa rolno-
spożywczego i indywidualnej produkcji biopa-
liw na potrzeby własne rolnika, w sposób i w
zakresie określonym w przepisach odrębnych.

10. Infrastrukturze te rni znej – należy przez to
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych
urządzeń liniowych i kubaturowych służących
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.

11. Zagospodarowaniu tym zasowym – należy
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie.

12. Urzwdzenia r towarzyszw y r – należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia,
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę,
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służeb-
ną rolę wobec funkcji określonych w przezna-
czeniu podstawowym lub dopuszczalnym.

R o z d z i a ł   II

Ustalenia ogólne

§ 5

Zasady o rrony dziedzi twa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współ zesnej

Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych w
granicach obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące wymogi konserwatorskie w zakresie
ochrony archeologicznej:
1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia właściwej służby ochrony zabyt-
ków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za ze-
zwoleniem właściwej służby ochrony zabytków.

§ 6

Sz zególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograni zenia w i r użytkowaniu

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu.

§ 7

Grani e i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegajw y r o rronie

1. Obszar Natura 2000.
Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura

2000 „Uory Dolnośląskie” (kod obszaru
PRU020005) – obowiązują szczególne warunki
realizacji inwestycji określone w przepisach od-
rębnych.

2. Główne Zbiorniki Wód Podziemny r – GZWP nr
315 „Cro ianów-Gozdni a” i nr 317 „Nie ka
zewnętrznosude ka Bolesławie ”.
Ze względu na położenie terenu objętego planem
w obszarach Głównych Zbiorników Wód Pod-
ziemnych nr n15 i n17 ustala się zakaz odprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków do wód pod-
ziemnych, gruntów oraz wód otwartych (rowów).

§ 8

Zasady o rrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

1) Działalność realizowana zgodnie z ustaleniami
planu w granicach poszczególnych terenów nie
może powodować ponadnormatywnych obcią-
żeń środowiska uciążliwościami w zakresie hała-
su, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i
powierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny; ustalenie to nie
dotyczy oddziaływania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych.

2) Docelowo należy dążyć do realizacji komplek-
sowego system odprowadzenia wód opadowych
odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych
dróg publicznych uwzględniającego oczyszczenie
wód z zanieczyszczeń ropopochodnych przed
odprowadzeniem do odbiornika wód.

n) Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania
nieczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych i do gruntów.

§ 9

Zasady moderniza ji, rozbudowy i budowy
systemów komunika ji i infrastruktury te rni znej

1. Komunika ja:
1) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza

się lokalizację elementów małej architektu-
ry, wiat przystankowych pod warunkiem
uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarząd-
cą drogi.

2) Realizacja nowych oraz przebudowa istnie-
jących włączeń komunikacyjnych z terenów
przeznaczonych pod zabudowę wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi.

n) Zagospodarowanie terenów w rejonie
skrzyżowań dróg, a w szczególności ogro-
dzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powo-
dować ograniczenia widoczności i pogar-
szać parametrów trójkątów widoczności
wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.

4) Ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej liczby miejsc postojowych lecz nie
mniej niż 1 stanowisko postojowe, na 1
mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej za-
grodowej i jednorodzinnej (RM i RM/M) –
warunek ten uznaje się za spełniony w
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przypadku lokalizacji na terenie działki gara-
żu (wolno stojącego lub wbudowanego).

2. Infrastruktura te rni zna – zasady ogólne:
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz
na warunkach określonych w przepisach
szczególnych.

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych
inwestorów.

n) Dopuszcza się prowadzenie odcinków pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury
technicznej przez tereny o innych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodnio-
nych z właścicielem lub zarządcą terenu
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

n. Zaopatrzenie w wodę:
Zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć
wody lub przyłączami wodociągowymi wpię-
tymi do sieci wodociągowej, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych
z zarządcą sieci.

4. Kanaliza ja sanitarna:
Dopuszcza się budowę indywidualnych syste-
mów gromadzenia i oczyszczania ścieków by-
towych (w tym szczelnych, bezodpływowych
zbiorników na nieczystości płynne), lokalizo-
wanych na warunkach określonych w przepi-
sach odrębnych.

5. Kanaliza ja desz zowa:
1) Odprowadzenie wód opadowych z dróg o

nawierzchniach utwardzonych rowami od-
wadniającymi lub kanalizacją deszczową.

2) Odprowadzenie wód opadowych z połaci
dachowych i nawierzchni utwardzonych z
zastosowaniem studni chłonnych, otwar-
tych zbiorników odparowująco-retencyjnych
na terenie własnym inwestora lub do kanali-
zacji deszczowej.

n) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich
odprowadzeniem do rowów lub kanalizacji
deszczowej.

6. Elektroenergetyka:
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną

siecią niskiego napięcia.
2) Zaleca się docelowo kablowanie napo-

wietrznych odcinków sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napięcia.

n) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację
stacji transformatorowych sytuowanych na
terenach własnych inwestorów.

7. Zaopatrzenie w gaz:
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Energetycznym, po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicz-
nych przyłączenia.

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-

kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z
przepisami szczególnymi.

n) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lo-
kalizacja zbiorników i związanych z nimi in-
stalacji zgodnie z wymogami przepisów od-
rębnych.

8. Zaopatrzenie w  iepło:
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub
płynny itp.) niepowodujących ponadnorma-
tywnego zanieczyszczenia powietrza.

9. Telekomunika ja:
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłą-

czenia nowych abonentów z lokalnej sieci
rozdzielczej.

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający
z kolejności rozbudowy obszarów planowa-
nej zabudowy będzie następował staraniem
i na koszt operatora sieci.

10. Usuwanie odpadów komunalny r:
Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpa-
dów określone w przepisach odrębnych i
gminnych.

11. Meliora je:
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej należy natychmiast powiadomić
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, Oddział w Rwówku Śląskim oraz doko-
nać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji.

§ 10

Tym zasowe sposoby zagospodarowania,
urzwdzania i użytkowania terenów

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenów.

R o z d z i a ł   III

Ustalenia sz zegółowe

§ 11

RM/MN – przeznaczenie podstawowe – tereny
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z urządzeniami i zagospodarowaniem towa-
rzyszącym.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Nieuciążliwe usługi (w tym agroturystyka),
drobna nieuciążliwa produkcja.

2) Powierzchnia użytkowa towarzyszących
usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie
może przekraczać 40% powierzchni całkowi-
tej zabudowy, lecz nie więcej niż 150 m2 dla
każdej z działek. Obowiązuje zapewnienie we
własnym zakresie przez właściciela lub wła-
dającego terenem wymaganych standardów
zamieszkiwania na działkach sąsiednich (za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu,
wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości
transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza
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on na swoją działkę działalność usługową,
produkcyjną lub rzemieślniczą.

n) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów

stromych o symetrycznym układzie połaci
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); kąt nachyle-
nia połaci dachowej n80–450 (z wyłączeniem
lukarn), pokrycie dachówką ceramiczną, ce-
mentową, łupkiem lub innymi materiałami o
podobnej fakturze.

2) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej nie może przekroczyć 12 m licząc od
poziomu terenu do kalenicy.

n) Wolno stojące garaże należy realizować jako
budynki o wysokości nie większej niż 6 m od
poziomu terenu do kalenicy.

4) Dopuszcza się stosowanie w wiatach na
sprzęt rolniczy dachów jednospadowych, nie
ustala się szczególnych wymagań w zakresie
wielkości spadków oraz rodzaju pokrycia.

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych.

6) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

n. Zasady o rrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
Ustala się zakaz lokalizowania w granicach
działek obiektów hodowlanych o obsadzie więk-
szej niż 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych
(DJP) oraz usługowych i rzemieślniczych stwa-
rzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pu-
blicznego, zdrowia i życia ludzi oraz składowania
na otwartym powietrzu pylących lub stwarzają-
cych zagrożenie dla wód powierzchniowych i
podziemnych surowców i materiałów maso-
wych.

4. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki ochrony określone w § 5.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w

odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi
gospodarczej KDg (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu).

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej
niż 0,25.

n) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie –
nie mniej niż 50% powierzchni działki lub tere-
nu przeznaczonego pod inwestycję.

§ 12

UZL – przezna zenie podstawowe – teren obsługi
gospodarki leśnej, z urządzeniami towarzyszącymi.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) sdministracja.
2) Rokale mieszkalne w budynkach istniejących.

n) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) W odniesieniu do nowo realizowanych bu-

dynków oraz w przypadkach przebudowy ist-
niejących budynków ustala się obowiązek
stosowania dachów spadowych z wyraźnie
zaznaczoną kalenicą (preferowane dachy
wielospadowe i dwuspadowe oraz dwuspa-
dowe naczółkowe); o spadkach połaci da-
chowych n0°–45°; pokrycie dachówką ce-
ramiczną, cementową, łupkiem lub innymi
materiałami o podobnej fakturze.

2) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m licząc od poziomu terenu do rzędnej
kalenicy.

n) Dopuszcza się stosowanie w wiatach na
sprzęt mechaniczny dachów jednospado-
wych, nie ustala się szczególnych wymagań
w zakresie wielkości spadków oraz rodzaju
pokrycia.

n. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki ochrony określone w § 5.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w

odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi
gospodarczej KDg (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu).

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej
niż 0,n5.

n) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie –
nie mniej niż 50% powierzchni działki lub tere-
nu przeznaczonego pod inwestycję.

§ 1n

R – przezna zenie podstawowe – tereny rolne.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej.

2) Dopuszcza się lokalizację hodowlanych sta-
wów rybnych oraz innych zbiorników wod-
nych służących rolnictwu oraz małej retencji,
niekubaturowych obiektów i urządzeń służą-
cych rolnictwu (np. płyty do składowania
obornika).

n) Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-
sianie gruntów rolnych spełniających warunki
określone w przepisach odrębnych.

4) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej –
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez zarządców i operatorów sieci.

5) Dopuszcza się wyznaczania dróg publicznych
oraz dojść i dojazdów o charakterze dróg
wewnętrznych.

2. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki ochrony określone w § 5.

n. Sz zegółowe zasady i warunki s alania i po-
działu nieru romoś i:
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W przypadkach uzasadnionych koniecznością mo-
dernizacji publicznych dróg głównych, zbiorczych,
dojazdowych lub gospodarczych (np. poszerzenia
jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok auto-
busowych itp.) dopuszcza się możliwość pozyska-
nia i wydzielenia niezbędnego, przyległego pasa
terenu i włączenia go do drogi publicznej.

§ 14

Rm – przezna zenie podstawowe – tereny rolne z
możliwoś iw lokaliza ji zabudowy zagrodowej.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Dopuszcza się lokalizację hodowlanych sta-
wów rybnych oraz innych zbiorników wodnych
służących rolnictwu oraz małej retencji, nieku-
baturowych obiektów i urządzeń służących rol-
nictwu (np. płyty do składowania obornika).

2) Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-
sianie gruntów rolnych spełniających warunki
określone w przepisach odrębnych.

n) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury technicznej –
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez zarządców i operatorów sieci.

4) Dopuszcza się wyznaczania dróg publicznych
oraz dojść i dojazdów o charakterze dróg
wewnętrznych.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów

stromych z wyraźnie zaznaczoną kalenicą
(dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczół-
kowe, wielosopadowe); o spadkach połaci
dachowych n0°–45°; pokrycie dachówką
ceramiczną, cementową, łupkiem lub innymi
materiałami o podobnej fakturze.

2) Dopuszcza się stosowanie w wiatach na
sprzęt rolniczy dachów jednospadowych, nie
ustala się szczególnych wymagań w zakresie
wielkości spadków oraz rodzaju pokrycia.

n) Ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy oraz
czterospadowych dachów „namiotowych”,
tzn. takich, w których krawędzie połaci da-
chowych zbiegają się w jednym punkcie.

4) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy.

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych.

6) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

n. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w

odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi
gospodarczej KDg (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu).

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej
niż 0,n5.

n) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 50% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycję.

4. Zasady o rrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
Dopuszcza się lokalizowanie obiektów hodowla-
nych o obsadzie większej niż 40 Dużych Jedno-
stek Przeliczeniowych (DJP).

5. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki ochrony określone w § 5.

§ 15

RO – przezna zenie podstawowe – tereny sadów i
ogrodów.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych związanych z działalnością rolniczą
oraz obiektów małej architektury.

2) Dopuszcza się lokalizacje hodowlanych sta-
wów rybnych oraz innych zbiorników wod-
nych służących rolnictwu oraz małej retencji,
niekubaturowych obiektów i urządzeń służą-
cych rolnictwu (np. płyty do składowania
obornika).

n) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) W obiektach gospodarczych ustala się sto-

sowanie dachów spadowych o nachyleniu
połaci od n0º do 45º.

2) Dopuszcza się stosowanie w wiatach na
sprzęt rolniczy dachów jednospadowych, nie
ustala się szczególnych wymagań w zakresie
wielkości spadków oraz rodzaju pokrycia.

n) Wysokość zabudowy gospodarczej nie może
przekroczyć 10 m licząc od poziomu terenu
do kalenicy.

4) Dopuszcza się zabudowę terenów RO obiek-
tami gospodarczymi związanymi z działalno-
ścią rolniczą na powierzchni nie więcej niż
n0% powierzchni działki; odległości zabudo-
wy od granic działki zgodnie z wymaganiami
przepisów odrębnych.

n. Zasady o rrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:
Ustala się zakaz lokalizowania w granicach
działek obiektów hodowlanych o obsadzie więk-
szej niż 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych
(DJP), stwarzających zagrożenie sanitarne dla
zdrowia i życia ludzi oraz składowania na otwar-
tym powietrzu pylących lub stwarzających za-
grożenie dla wód powierzchniowych i podziem-
nych chemicznych środków ochrony roślin i na-
wozów.

4. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki ochrony określone w § 5.

§ 16

ZL – przezna zenie podstawowe – tereny lasów.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz realizację urządzeń melio-
racyjnych na warunkach uzgodnionych z wła-
ścicielem terenu.
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2) Dopuszcza się prowadzenie pieszo-
rowerowych ciągów spacerowych, organi-
zowanie ścieżek edukacyjnych (z wiatami,
planszami itp. zagospodarowaniem).

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, z wyłączeniem obiektów związanych z
gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty tury-
styczne, zadaszenia itp.).

§ 17

KDZ 1/2 – przezna zenie podstawowe – publi zna
droga zbior za, z urzwdzeniami towarzyszw ymi.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń
urządzona.

2) Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi lokali-
zację urządzeń pomiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-
renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-
lizacja tych urządzeń nie może powodować
ograniczenia widoczności, powodować za-
grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po chodnikach.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikajw e z potrzeb
kształtowania przestrzeni publi zny r:
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.).

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych.

n. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 1n–15

m.
2) Przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zale-

cana ścieżka rowerowa.

§ 18

KDg – przezna zenie podstawowe – drogi gospo-
dar ze (transportu rolnego i leśnego).
Przezna zenie dopusz zalne:
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowa-
ne za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami
przepisów odrębnych.

§ 19

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pują: tereny narażone na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej, obszary wymagające prze-
kształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod
budowę obiektów handlowych, o których mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 2n marca 200n
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tereny służące organizacji imprez masowych oraz
granice pomników zagłady wraz ze strefami
ochronnymi, określone na podstawie ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady.

R o z d z i a ł   IV

Ustalenia koń owe

§ 20

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której
mowa w art. n6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
200n r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 15%.

§ 21

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Uurmi-
strzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie n0 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCs RsDO

BARBARA DROZD
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Załw znik nr 1 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 144/XXII/08 z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2504)
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Załw znik nr 2 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 144/XXII/08 z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2504)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realiza ji zapisany r w miejs owym planie zagospodarowania przestrzennego terenu

w rejonie leśni zówki Dębówek inwesty ji z zakresu infrastruktury te rni znej, które należw do zadań
własny r gminy, oraz zasada r i r finansowania, zgodnie z przepisami o finansa r publi zny r

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych.

§ 2

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą:
1) Środki własne gminy.
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
n) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Kredyt bankowy.
5) Emisja obligacji komunalnych.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym
również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ n

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Uurmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

Załw znik nr 3 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 144/XXII/08 z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2504)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesiony r do projektu miejs owego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu w rejonie leśni zówki Dębówek pod zas wyłożenia do publi znego wglwdu

Ze względu na brak uwag przedstawionych przez Uurmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako nieuwzględ-
nione Rada Miejska w Węglińcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200n r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 200n r., poz. 717, ze zmianami).

2505

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLI CU
NR 145/XXII/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie u rwalenia miejs owego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie Zalewu Klików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
ze zmianami), art. n i 20 ustawy z dnia 27 marca 200n r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 200n r., poz. 717 ze
zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec
nr 47/VIII/0n z dnia 8 maja 200n r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Węgliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec” przyję-
tym przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchwałą nr 46/VIII/0n z dnia
8 maja 200n r. Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:
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§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie Zalewu Klików
zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.

n. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 2.

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr n.

R o z d z i a ł   I

§ 2

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym Okrąglica.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ n

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) Granica obszaru objętego planem.
2) Rinie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi przeznaczenie terenów.

n) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu

mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustaleń planu.

n. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-
szej uchwale kursywą nie powoduje dezaktuali-
zacji ustaleń planu.

§ 4

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym
przeznaczenie podstawowe.

2. Przepisa r odrębny r – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

n. Przezna zeniu podstawowym lub funk ji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na
danym terenie wydzielonym liniami rozgrani-
czającymi.

4. Przezna zeniu dopusz zalnym lub funk ji do-
pusz zalnej – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawo-
wa, która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca
funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidu-
jąc z nią lub nie wykluczając możliwości zago-

spodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym.

5. Linia r rozgrani zajw y r – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach
zagospodarowania.

6. Nieprzekra zalny r linia r zabudowy – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do
wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu,
regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia
wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez pod-
piwniczenia, schody i okapy.

7. Wskaźniku powierz rni zabudowy – należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycję.

8. Usługa r – należy przez to rozumieć funkcje
terenów i obiektów w szczególności: handlu,
gastronomii i rzemiosła, obsługi turystyki (ho-
teli, moteli, schronisk itp.) i rekreacji oraz in-
nych o zbliżonym charakterze, mających cha-
rakter publiczny lub komercyjny.

9. Infrastrukturze te rni znej – należy przez to
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych
urządzeń liniowych i kubaturowych służących
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.

10. Zagospodarowaniu tym zasowym – należy
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie.

11. Urzwdzenia r towarzyszw y r – należy przez
to rozumieć obiekty technicznego wyposaże-
nia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budyn-
ki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peł-
niące służebną rolę wobec funkcji określonych
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym.

R o z d z i a ł   II

Ustalenia ogólne

§ 5

Zasady o rrony dziedzi twa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współ zesnej

Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych w
granicach obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące wymogi konserwatorskie w zakresie
ochrony archeologicznej:
1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia właściwej służby ochrony zabyt-
ków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za ze-
zwoleniem właściwej służby ochrony zabyt-
ków.
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§ 6

Sz zególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograni zenia w i r użytkowaniu

Nie ustala się szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów.

§ 7

Grani e i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegajw y r o rronie

1. Obszar Natura 2000.
Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura
2000 „Uory Dolnośląskie” (kod obszaru
PRU020005) – obowiązują szczególne warunki
realizacji inwestycji określone w przepisach od-
rębnych.

2. Główny Zbiornik Wód Podziemny r – GWZP nr
317 „Nie ka zewnętrznosude ka Bolesławie ”.
Ze względu na położenie terenu objętego planem
w obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr n17 ustala się zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do wód podziem-
nych, gruntów oraz wód otwartych (rowów).

§ 8

Zasady o rrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Działalność usługowa nie może powodować
ponadnormatywnych obciążeń środowiska
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji,
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, za-
nieczyszczenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, promieniowania elektromagnetycznego
itp. poza granicami terenu, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.

2. Ustala się na terenach UT jako dopuszczalne
poziomy hałasu wartości określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych – odpowiednie
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza
miastem.

n. Docelowo należy dążyć do realizacji komplek-
sowego systemu odprowadzenia wód opado-
wych z nawierzchni utwardzonych dróg publicz-
nych, uwzględniającego oczyszczenie wód z za-
nieczyszczeń ropopochodnych przed odprowa-
dzeniem do odbiornika wód.

4. Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania
nieczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych i do gruntów.

§ 9

Zasady moderniza ji, rozbudowy i budowy
systemów komunika ji i infrastruktury te rni znej
1. Komunika ja:

1) Do czasu realizacji projektowanej rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 296 dopuszcza się do-
tychczasowy sposób zagospodarowania te-
renów, bez możliwości wprowadzania trwa-
łych obiektów budowlanych, uniemożliwiają-
cych docelową realizację ustaleń planu.

2) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się prowadzenie sieci infrastruktury

technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych.

n) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się lokalizację wiat przystankowych
i urządzeń reklamowych pod warunkiem
uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarząd-
cą drogi.

4) Realizacja nowych oraz przebudowa istnie-
jących włączeń komunikacyjnych z terenów
przeznaczonych pod zabudowę wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi.

5) Jeżeli wydzielona działka budowlana grani-
czy z drogami o różnych klasach funkcjo-
nalnych – włączenie komunikacyjne należy
wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjo-
nalnej.

6) Zagospodarowanie terenów w rejonie
skrzyżowań dróg, a w szczególności ogro-
dzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powo-
dować ograniczenia widoczności i pogar-
szać parametrów trójkątów widoczności
wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.

7) W zależności od charakteru działalności na
poszczególnych terenach w projekcie zago-
spodarowania terenu należy przewidzieć
odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów cię-
żarowych oraz niezbędny plac manewrowy.

2. Infrastruktura te rni zna – zasady ogólne:
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych.

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych
inwestorów.

n) Dopuszcza się prowadzenie odcinków pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury
technicznej przez tereny o innych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodnio-
nych z właścicielem lub zarządcą terenu
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) Dopuszcza się powiązania istniejących oraz
budowę nowych systemów infrastruktury
technicznej Gminy Węgliniec z systemami
przyległych gmin.

n. Zaopatrzenie w wodę:
Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągo-
wymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodocią-
gowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

4. Kanaliza ja sanitarna:
Gospodarka wodno-ściekowa w oparciu o in-
dywidualne systemy gromadzenia i utylizacji
ścieków (indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne lokali-
zowane na warunkach określonych w przepi-
sach odrębnych.

5. Kanaliza ja desz zowa:
1) Odprowadzenie wód opadowych z połaci

dachowych i nawierzchni utwardzonych w
granicach poszczególnych działek po-
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wierzchniowo, z zastosowaniem studni
chłonnych na terenie własnym inwestora
lub otwartych zbiorników odparowująco-
retencyjnych, lub do innych odbiorników po
uzgodnieniu warunków z ich zarządcami
oraz po uzyskaniu stosownych zgód i ze-
zwoleń.

2) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

n) Ustala się zakaz odprowadzania wód opa-
dowych do rowów odwadniających drogi
publiczne.

6. Elektroenergetyka:
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną

siecią niskiego napięcia.
2) Zaleca się docelowo kablowanie napo-

wietrznych odcinków sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napięcia.

n) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację
stacji transformatorowych sytuowanych na
terenach własnych inwestorów oraz na te-
renach publicznych (np. na terenach zieleni
urządzonej).

7. Zaopatrzenie w gaz:
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Energetycznym, po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicz-
nych przyłączenia.

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z
przepisami szczególnymi.

n) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lo-
kalizacja zbiorników i związanych z nimi in-
stalacji zgodnie z wymogami przepisów
szczególnych.

8. Zaopatrzenie w  iepło:
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub
płynny itp.) niepowodujących ponadnorma-
tywnego zanieczyszczenia powietrza lub z od-
nawialnych źródeł energii.

9. Telekomunika ja:
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłą-

czenia nowych abonentów z lokalnej sieci
rozdzielczej.

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający
z kolejności rozbudowy obszarów planowa-
nej zabudowy będzie następował staraniem
i na koszt operatora sieci.

10. Gospodarka odpadami:
1) Odpady komunalne – należy wywozić na

zorganizowane gminne wysypisko odpadów
komunalnych.

2) Odpady inne niż komunalne – należy zago-
spodarować zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami oraz wymaganiami prze-

pisów odrębnych; odbiór, transport oraz za-
gospodarowanie lub utylizację tych odpa-
dów należy powierzyć wyspecjalizowanej
jednostce posiadającej wymagane przepi-
sami prawa uprawnienia.

11. Meliora je:
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej należy natychmiast powiadomić
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, Oddział w Rwówku Śląskim oraz doko-
nać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji.

§ 10

Tym zasowe sposoby zagospodarowania,
urzwdzania i użytkowania terenów

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenów.

R o z d z i a ł   III

Ustalenia sz zegółowe

§ 11

1.1, 1.2 UT – przezna zenie podstawowe – tereny
obsługi rekrea ji i turystyki, z urzwdzeniami towa-
rzyszw ymi.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszą-
cych, np. handlu detalicznego, gastronomii
itp., z wyłączeniem możliwości lokalizacji
handlu paliwami (stacji paliw).

2) Dopuszcza się lokalizację trwale i nietrwale
związanych z gruntem domków kempingo-
wych wykorzystywanych dla celów pobytu
okresowego.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) Dopuszcza się stosowanie architektury o nie-

tradycyjnych formach, w tym obiektów z da-
chami jednospadowymi lub płaskimi.

2) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych.

n) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

n. O rrona dziedzi twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współ zesnej:
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w

odległości 15 m od linii rozgraniczającej drogi
głównej KDG 1/2, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu.

2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrębne.

n) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 8
m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyż-
szego elementu konstrukcyjnego budynku.
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4) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej
niż 0,2.

5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 70% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycję.

5. Sz zegółowe zasady i warunki s alania i po-
działu nieru romoś i:
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne

działki pod warunkiem, że minimalna po-
wierzchnia wydzielanych samodzielnych
działek będzie nie mniejsza niż 1000 m2.

2) W przypadku podziału działki na 2 działki bu-
dowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy należy wydzielić dojazd pieszo-
jezdny o szerokości min. 5 m (w liniach po-
działu geodezyjnego).

n) W przypadku podziału działki na więcej niż 2
działki budowlane w drugiej linii zabudowy,
dostępne z jednego dojazdu, do działek wy-
dzielonych w głębi terenu należy wydzielić
drogę wewnętrzną, wykonaną i utrzymywaną
przez właściciela lub współwłaścicieli terenu,
możliwość i warunki włączenia drogi we-
wnętrznej do drogi publicznej wymagają
uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej.

4) Dla dróg wewnętrznych wytyczanych na za-
sadach określonych w ust. n należy przyjąć
następujące parametry:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.
b) Szerokość jezdni utwardzonej – minimum

n,0 m.
c) Wydzielane drogi wewnętrzne winny speł-

niać warunki określone w obowiązujących
przepisach odrębnych, w tym w przepi-
sach w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej.

§ 12

ZL – przezna zenie podstawowe – lasy.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz realizację urządzeń melio-
racyjnych na warunkach uzgodnionych z wła-
ścicielem terenu.

2) Dopuszcza się prowadzenie pieszo-
rowerowych ciągów spacerowych, organi-
zowanie ścieżek edukacyjnych (z wiatami,
planszami itp. zagospodarowaniem) oraz or-
ganizowanie plenerowych miejsc biwako-
wych.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, z wyłączeniem obiektów związanych z
gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty tury-
styczne, zadaszenia).

§ 1n

WS – przezna zenie podstawowe – wody po-
wierz rniowe wraz z urzwdzeniami gospodarki wod-
nej (otwarty zbiornik wodny, rowy melioracyjne itp.).
Przezna zenie dopusz zalne:
Rekreacja wodna z możliwością realizację pomo-
stów dla wędkarzy, na warunkach uzgodnionych z
właścicielem lub zarządcą terenu.

§ 14

KDG 1/2 – przezna zenie podstawowe – droga
główna, w  iwgu drogi wojewódzkiej nr 296, z
urzwdzeniami towarzyszw ymi.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrębnych.

2) Zieleń urządzona, parkingi przydrożne.
n) Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-

zację urządzeń pomiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-
renie towarzyszącej funkcji podstawowej
zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń
nie może powodować ograniczenia widocz-
ności, powodować zagrożenia ruchu oraz
utrudniać pieszym poruszanie się po chodni-
kach.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikajw e z potrzeb
kształtowania przestrzeni publi zny r:
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.).

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych.

n. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 25 m.
2) Zalecany przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ru-

chu.

§ 15

KDD 1/2 – przezna zenie podstawowe – drogi do-
jazdowe, z urzwdzeniami towarzyszw ymi.
1. Przezna zenie dopusz zalne:

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń
urządzona.

2) Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-
zację urządzeń pomiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-
renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-
lizacja tych urządzeń nie może powodować
ograniczenia widoczności, powodować za-
grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po chodnikach.

2. Zasady o rrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikajw e z potrzeb
kształtowania przestrzeni publi zny r:
Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).

n. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 14–16

m.
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.

§ 16

KDg – przezna zenie podstawowe – drogi gospo-
dar ze transportu rolnego i leśnego.
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Przezna zenie dopusz zalne:
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnych.

§ 17

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej, obszary wymagające
przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone
pod budowę obiektów handlowych, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 2n marca
200n r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny służące organizacji imprez ma-
sowych oraz granice pomników zagłady wraz ze
strefami ochronnymi, określone na podstawie
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady.

R o z d z i a ł   IV

Ustalenia końcowe
§ 18

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty o której
mowa w art. n6 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
200n r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 15%.

§ 19.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Uurmi-
strzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie n0 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCs RsDO

BARBARA DROZD
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Załw znik nr 1 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 145/XXII/08 z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2505)
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Załw znik nr 2 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 145/XXII/08  z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2505)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realiza ji zapisany r w miejs owym planie zagospodarowania przestrzennego terenu

w rejonie Zalewu Klików inwesty ji z zakresu infrastruktury te rni znej, które należw do zadań własny r
gminy, oraz zasada r i r finansowania, zgodnie z przepisami o finansa r publi zny r

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych.

§ 2

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą:
1) Środki własne gminy.
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
n) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Kredyt bankowy.
5) Emisja obligacji komunalnych.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym
również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ n

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Uurmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

Załw znik nr 3 do u rwały Rady Miejskiej
w Węgliń u nr 145/XXII/08 z dnia
25  zerw a 2008 r. (poz. 2505)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesiony r do projektu miejs owego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie Zalewu Klików pod zas wyłożenia do publi znego wglwdu

Ze względu na brak uwag przedstawionych przez Uurmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako nieuwzględ-
nione Rada Miejska w Węglińcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200n r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 200n r., poz. 717, ze zmianami).
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 176/08

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomo y Społe znej
w Zgorzel u

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami:
z 2002 r.: Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11n, poz. 984, Nr 15n,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 200n r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120n, z 2005 r.: Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1nn7, z 2007 r.: Nr 48, poz. n27, Nr 1n8, poz. 974, Nr 17n, poz. 1218),
Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:
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§ 1

W Uchwale Rady Miasta Zgorzelec nr 195/04 z dnia
n0 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, opubliko-
wanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego Nr 148, poz. 257n z dnia 10 sierpnia
2004 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 uchyla się pkt n o treści: „ustawy z dnia

28 listopada 200n r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 200n r. Nr 228, poz. 2255 z
późn. zm);

2) W § 1 uchyla się pkt 8 o treści: „ustawa z dnia
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimen-
tacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 7n2)”;

n) W § 6 uchyla się pkt  2 o treści: „w zakresie
świadczeń rodzinnych – ustawa o świadcze-
niach rodzinnych”;

4) W § 6 uchyla się pkt 4 o treści: „w zakresie
zaliczek alimentacyjnych ustawa o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej”;

5) § 8 ust. n otrzymuje brzmienie: „środki na reali-
zację i obsługę zadań zleconych gminie zapew-
nia budżet państwa”;

6) W § 8 uchyla się ust. n o treści: „środki na re-
alizację i obsługę zadań w zakresie wypłaty zali-
czek alimentacyjnych zapewnia budżet pań-
stwa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Uurmistrzowi
Miasta Zgorzelec.

§ n

Traci moc uchwała Rady Miasta Zgorzelec nr
299/05 z dnia n0 sierpnia 2005 r. w sprawie zmia-
ny Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego Nr 201, poz.
nn7n z dnia n października 2005 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą nie
wcześniej niż 1 lipca 2008 r.

PRZEWODNICZĄCO RsDO

ARTUR BIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 194/08

z dnia 8 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomo y Społe znej
w Zgorzel u

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, ze zmianami:
z 2002 r: Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11n, poz. 984, Nr 15n,
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 200n r.: Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120n, z 2005 r.:
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1nn7, z 2007 r.: Nr 48, poz.n27, Nr 1n8, poz. 974, Nr 17n,
poz.1218) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miasta Zgorzelec nr 195/04 z dnia
n0 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu opubliko-
wanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego Nr 148, poz. 257n z dnia 10 sierpnia
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt n otrzymuje brzmienie: „ustawy z

dnia 28 listopada 200n r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 200n r. Nr 228, poz. 2255 z
późn. zm);

2) W § 1 pkt  8 otrzymuje brzmienie: „ ustawa z
dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wo-
bec dłużników alimentacyjnych oraz  zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.
7n2)”;

n) W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w zakresie
świadczeń rodzinnych – ustawa o świadcze-
niach rodzinnych”;

4) W § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „w zakresie
zaliczek alimentacyjnych ustawa o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz  za-
liczce alimentacyjnej;
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5) W § 8 ust. n otrzymuje brzmienie: „środki na
realizację i obsługę zadań zleconych gminie oraz
świadczenia rodzinne zapewnia budżet pań-
stwa”.

6) W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „środki na
realizację i obsługę zadań w zakresie wypłaty
zaliczek alimentacyjnych zapewnia budżet pań-
stwa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Uurmistrzowi
Miasta Zgorzelec.

§ n

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

PRZEWODNICZĄCO RsDO

ARTUR BIELIŃSKI
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UCHWALA RADY GMINY DOMANIAW
NR XX/114/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniajw a u rwałę w sprawie określenia zasad udzielania dota ji na dofi-
nansowanie pra  konserwatorski r, restauratorski r lub robót budowlany r
                      przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2n lipca 200n r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 1 uchwały nr V/22/07 Rady Gminy Do-
maniów z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 8n,
poz. 950 i Nr 172, poz. 2206) wyrazy „15%” za-
stępuje się wyrazami „40 %”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ n

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

PRZEWODNICZĄCO
RsDO GMINO

FRYDERYK BOCHENKIEWICZ
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UCHWALA RADY GMINY DOMANIAW
NR XX/116/08

z dnia 27 czerwca 2008 r

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomo y materialnej o  rarakterze
so jalnym dla u zniów zamieszkały r na terenie Gminy Domaniów

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 ze zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala,
co następuje:
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§ 1

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Domaniów.

§ 2

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w
zależności od sytuacji materialnej ucznia i do-
chodów na osobę w rodzinie, stosownie do art.
90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.), przyjmując odpowiednio:
1) o dochodzie do 150 zł na osobę – 120%

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 200n r. o świad-
czeniach rodzinnych,

2) o dochodzie powyżej 150 zł do 250 zł na
osobę – 100% kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy jak w punkcie 1),

n) o dochodzie powyżej 250 zł do n51 zł na
osobę – 80% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy jak w punkcie 1).

2. Stypendium szkolne może być udzielane
uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej.

n. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest do-
chód na osobę w rodzinie.

4. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie
się również w szczególności uwzględniać wy-
stępowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełno-
sprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby,
wielodzietności, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholi-
zmu, narkomanii, niepełność rodziny oraz wy-
stępowanie innych zdarzeń mających wpływ na
pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

5. Występowanie w rodzinie okoliczności, o któ-
rych mowa w ust. 4, należy udokumentować
dołączając do wniosku o stypendium:
1) w przypadku niepełnosprawności – orzecze-

nie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-
pełnosprawności wydane przez organy
uprawnione na podstawie odrębnych przepi-
sów do orzekania o niepełnosprawności,

2) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choro-
by – zaświadczenie lekarskie potwierdzające
występowanie ciężkiej lub długotrwałej cho-
roby,

n) w przypadku braku umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych – za-
świadczenie o przebywaniu dziecka w ośrod-
ku opiekuńczo-wychowawczym,

4) w przypadku alkoholizmu lub narkomanii – za-
świadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu te-
rapii w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień.

6. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągle-
niem do pełnych złotych w ten sposób, że do 49
groszy pomija się, natomiast 50 groszy i więcej
przyjmuje się pełną złotówkę.

§ n

Stypendium nie przysługuje uczniowi, któremu
przyznano inne stypendium o charakterze socjal-
nym ze środków publicznych.

§ 4

Stypendia, przyznane na rok szkolny 2008/2009 i
następne, wypłaca się za okres:
1) od września do grudnia – w terminie do n1 grudnia,
2) od stycznia do czerwca – w terminie do n1 sierpnia

danego roku.

§ 5

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi
w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów

udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, w szczególności udziału w:
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych,

zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, zaję-
ciach logopedycznych i innych wynikających
z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych
bądź z opinii lub orzeczenia poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych
przez szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina,
teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły,
dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą, a w szczególności nauki języków
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych,
sportowych, zajęć na basenie i innych,

n) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowni-

ków, atlasów i innych książek pomocniczych
do realizacji procesu dydaktycznego, multi-
medialnych programów edukacyjnych,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i
innych artykułów szkolnych,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia
ucznia wymaganego przez szkołę,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w
dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w odniesieniu do słuchacza kole-
gium, a także szkoły ponadgimnazjalnej, a w
szczególności:
a) zakwaterowanie w bursie, internacie, domu

studenta lub na stancji,
b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
c) opłata za posiłki w stołówce,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wy-

maganych obligatoryjnie przez szkołę,
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że

udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w pkt 1–n, a w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej także w formie, o której mo-
wa w pkt 4, nie jest możliwe,

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że w
przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium
forma, o której mowa w pkt 1–4, nie jest celowa.

§ 6

1. Stypendium jest przyznawane na wniosek w
terminie określonym w art. 90n ust. 6 ustawy z
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dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w
Domaniowie.

n. W przypadku gdy wysokość środków przezna-
czonych na stypendia jest mniejsza niż potrzeby
wynikające ze złożonych wniosków kwalifikują-
cych się do udzielenia stypendium, pierwszeń-
stwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach

na członka w rodzinie,
2) występują w rodzinie okoliczności w § 2 ust.

4 uchwały.

§ 7

1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny udzielany jest w formie świad-
czenia pieniężnego z przeznaczeniem na pokry-
cie wydatków związanych z procesem eduka-
cyjnych lub w formie pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku,
niezależnie od otrzymanego stypendium szkol-
nego.

n. Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku
szkolnego wraz z udokumentowaniem okolicz-
ności opisanych we wniosku (zaświadczenie z
policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC
oraz inne).

4. Zasiłek szkolny może być przyznawany w przy-
padku:
1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów
2) klęski żywiołowej
n) wydatków związanych z długotrwałą chorobą

ucznia
4) innych, szczególnych okoliczności

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku
szkolnego.

§ 8

1. Stypendia w formie częściowej lub całkowitej
refundacji kosztów poniesionych przez ucznia
będą wypłacane na podstawie przedłożonych

oryginałów faktur, rachunków, umów o dzieło,
zlecenie wraz z rachunkiem do niniejszych
umów (dotyczy osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej), biletów imien-
nych ucznia dojeżdżającego do szkoły i innych
dokumentów stwierdzających poniesione koszty
związane z procesem edukacyjnym.

2. Przedłożone dokumenty wystawione powinny
być na nazwisko rodzica, prawnego opiekuna
lub pełnoletniego ucznia wnioskującego o przy-
znanie stypendium szkolnego.

n. Wymienione w ust. 1 dokumenty powinny doty-
czyć danego roku budżetowego.

§ 9

Przyznane stypendium szkolne będzie przelane na
podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy
lub wypłacane w kasie Uanku Spółdzielczego w
Domaniowie po wcześniejszym przedłożeniu faktur,
rachunków lub innych dokumentów potwierdzają-
cych poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

§ 10

Traci moc uchwała Rady Gminy Domaniów
nr XXI/156/05 z dnia n0 marca 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Domaniów (Dz. Urz. Woj. Dolno-
śląskiego Nr 109, poz. 2n47, z 2005 r. Nr 151,
poz. 2988, z 2006 r. Nr 151, poz. 2n90 i Nr 279,
poz. 4251).

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Domaniów.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCO
RsDO GMINO

FRYDERYK BOCHENKIEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANAW ŚLĄSKI
NR XVII/90/2008

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie nadania nazwy uli y w miejs owoś i Jordanów Ślwski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1n ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 2n poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 11n, poz. 984, Nr 214, poz.
1806; z 200n r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 15n, poz. 1271;
z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 120n; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1nn7; z 2007r. Nr
48, poz. n27, Nr 1n8, poz. 974, Nr 17n, poz. 1218), Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1

Drodze wewnętrznej (w rozumieniu art. 8 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) po-
łożonej na działce oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 854 – obręb Jordanów Śląski, nadaje się na-
zwę: uli a Krótka.

§ 2

Położenie drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1,
przedstawia mapa informacyjna, stanowiąca za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ n

Określenie nazwy ulicy zostało skonsultowane i
zaaprobowane przez właścicieli nieruchomości po-
łożonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jordanów Śląski.

§ 5

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

Zastępca Przewodniczącego
RsDO GMINO

RAFAŁ ZARZYCKI
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Załw znik nr 1 do u rwały Rady Gminy
Jordanów Ślwski nr XVII/90/2008 z dnia
7 sierpnia 2008 r. (poz. 2510)
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANAW ŚLĄSKI
NR XVII/95/2008

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany u rwały nr XVI/79/2008 Rady Gminy  Jordanów Ślwski
z dnia 13  zerw a 2008 roku w sprawie trybu udzielenia i rozli zenia dota ji
dla inny r form wy rowania przedszkolnego działajw y r na terenie
                                    gminy Jordanów Ślwski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2d, w związku z 2b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późń. zm.) Rada Gminy w Jordanowie Śląskim uchwala, co
następuje:

§ 1

Załącznik określony w § 2 ust. n Uchwały Nr
XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia
1n czerwca 2008 roku otrzymuje następujące
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Uchwały.

§ 2

1. W § n ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów

działalności bieżącej.”
2. W § n ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Jor-
danów Śląski kwota zwrotu z tytułu pobrania
dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości po-
datkowych, zgodnie z art. 145, 146, 190 usta-
wy z dnia  n0 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

podlega przekazaniu na rachunek Urzędu Gminy
Jordanów Ślaski.

§ n

Załącznik określony w § 4 ust. 2 uchwały nr
XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia
1n czerwca 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy
Jordanów Śląski.

§ 5

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

Zastępca Przewodniczącego
RsDO GMINO

RAFAŁ ZARZYCKI
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Załw znik nr 1 do u rwały Rady Gminy
Jordanów Ślwski nr XVII/95/2008 z dnia
7 sierpnia 2008 r. (poz. 2511)
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Załw znik nr 2 do u rwały Rady Gminy
Jordanów Ślwski nr XVII/95/2008 z dnia
7 sierpnia 2008 r. (poz. 2511)
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR XIV/113/08

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie określenia wysokoś i oraz sz zegółowy r warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku  elowego na ekonomi zne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) w związku z art. 4n ust. 10 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59n z późn.
zm.2) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1

Osobom i rodzinom bezrobotnym wyrażającym
gotowość ekonomicznego usamodzielnienia,
zwłaszcza osobom będącym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy spełniającym kryterium dochodowe
określone w art. 8 ust. 1 ustawy z  dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, którym powiatowy
urząd pracy nie przedstawił propozycji zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, stażu bądź zatrudnienia w
ramach robót publicznych, prac interwencyjnych
może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-14/n87/08 z dnia 6 sierpnia
2008 r. stwierdzono nieważność § 1 we fragmen-
cie: „bezrobotnym”)

§ 2

1. Decyzję w sprawie przyznawania jednorazowego
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodziel-
nienie osoby lub rodziny wydaje Wójt Gminy
Krośnice na podstawie wniosku osoby ubiegają-
cej się o zasiłek, rodzinnego wywiadu środowi-
skowego.

2. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy przedkłada
zaświadczenie stwierdzające, że nie korzystała z
pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy.

§ n

Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien
zawierać:
1) kwotę wnioskowanych środków;
2) rodzaj działalności gospodarczej, którą wniosko-

dawca zamierza podjąć;
n) kalkulację kosztów związanych z podjęciem

działalności, źródła ich finansowania oraz wska-
zanie działań podjętych na rzecz podjęcia dzia-
łalności dotyczących w szczególności pozyska-
nia lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń,
ewentualnie odbycia szkoleń;

4) szczegółową specyfikację i harmonogram zaku-
pów, opłat w ramach wnioskowanych środków;

5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia
działalności gospodarczej;

6) zaświadczenie o stanie zdrowia.

§ 4

Zasiłek celowy przyznaje się w szczególności na:
1) podjęcie działalności gospodarczej;
2) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifi-

kowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się
do przygotowania zawodowego świadczenio-
biorca w określonym czasie, nie dłuższym niż 6
miesięcy, a przygotowanie to rokuje jego sytu-
acji materialnej;

n) pokrycie kaucji za użyczenie przedmiotów i
urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym funk-
cjonowanie w środowisku i podjęcie pracy za-
robkowej;

4) pokrycie w części lub w całości odsetek od za-
ciągniętych w banku kredytów na podjecie
działalności gospodarczej.

§ 5

Zasiłek celowy może być przyznany, jeżeli okolicz-
ności sprawy i przedłożone przez ubiegającego się
propozycje działalności rokują, że pomoc będzie
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

1. Wysokość zasiłku celowego uzależnia się od
warunków bytowych zainteresowanego oraz ro-
dzaju proponowanego przedsięwzięcia.

2. Zasiłek celowy nie może przekroczyć wysokości
10-krotnego kryterium dochodowego dla osoby
samotnie gospodarującej określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

§ 7

1. Zasiłek celowy może być bezzwrotny lub zwrot-
ny w części lub w całości.

2. Uprawnione do bezzwrotnego zasiłku są osoby
lub rodziny, których dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.

n. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku
określonego w ust. 2, może być przyznany za-
siłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części
lub całości.
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§ 8

1. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów przyuczenia
do zawodu lub przekwalifikowania ustała się w
wysokości kosztów szkolenia nie więcej niż
40% wysokości zasiłku określonego w § 4 pkt
2, po złożeniu przez świadczeniobiorcę zobowią-
zania do jego odbycia. Koszty te pokrywa z za-
siłku ośrodek bezpośrednio jednostce szkolącej.

2. Wójt Gminy może przyznać osobie odbywającej
przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowania
zasiłek celowy na pokrycie kosztów dojazdu,
żywienia i noclegu, jeżeli jednostka szkoląca
znajduje się poza miejscem zamieszkania tej
osoby w wysokości nie wyższej niż 10% kosz-
tów szkolenia.

§ 9

1. Zasiłek celowy podlega zwrotowi na zasadach
określonych w tabeli:

Dochód w % w stosunku
do kryterium dochodowego

osoby lub rodziny
(art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej)

Wysokość zwrotu
zasiłku celowego

w procentach

powyżej do %
100 1n0 25
1n0 150 40
150 200 80
200 100

2. Zwrot jednorazowego zasiłku celowego na eko-
nomiczne usamodzielnienie następuje w mie-
sięcznych ratach, których ilość wynosi maksy-
malnie 20. Spłata zasiłku rozpoczyna się po
upływie 6 miesięcy od dnia jego przyznania.

n. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne
usamodzielnienie podlega w całości natychmia-
stowemu zwrotowi w przypadku wykorzystania
niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 10

Kierownik ośrodka lub upoważniony przez niego
pracownik socjalny przeprowadza kontrolę wyko-
rzystania zasiłku celowego.

§ 11

Środki na wydatki przeznaczone na wykonanie
przedmiotu uchwały będą zagwarantowane w bu-
dżecie gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Krośnice.

§ 1n

Traci moc uchwała nr XXVIII/172/ 97 Rady Gminy
Krośnice z dnia 27 czerwca 1997 roku w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przy-
znawania i zwrotu zasiłku celowego lub pożyczki na
ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCO
RsDO GMINO

WŁADYSŁAW KLUCZNIK

____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11n,

poz. 984, Nr 15n, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 200n r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 120n; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1nn7; z 2007 r. Nr 48, poz.n27,
Nr 1n8, poz.974.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1n8, Nr 27n, poz. 270n; z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1n66, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz. 149n; z 2006 r. Nr 1n5, poz. 950, Nr 144, poz.
104n, Nr 186, poz. 1n80, Nr 249, poz. 18n1, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr n6, poz. 226, Nr 48, poz.n20, Nr 120, poz.
818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649; z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
NR XIX/112/2008

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiwzkowego
wymiaru godzin dla nau zy ieli, którym powierzono stanowisko kierowni ze
oraz ustalenia obowiwzkowego tygodniowego wymiaru zajęć niektóry r
                      nau zy ieli od roku  szkolnego 2008/2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 2n, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11n, poz. 984,
Nr 15n, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 200n r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120n, 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. 1nn7, z 2007 r. Nr 48, poz. n27, Nr 1n8, poz. 974,
Nr 17n, poz. 1218) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i n w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 110n,
Nr 176, poz. 12n8, Nr 191, poz. 1n69, Nr 247, poz. 1821) Rada Gminy
Paszowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole bez bliższego
określenia – należy przez to rozumieć szkołę pod-
stawową, gimnazjum, zespół szkół i przedszkole
gminne, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Paszowice.

§ 2

1. Z dniem 1 września 2008 roku nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach na terenie gminy Paszowice, ustala
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych w wymiarze określonym w poniższej
tabeli:

Rp. Stanowisko Tygodniowy
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły podstawowej
(gimnazjum, zespołu) liczącej:
– od 7 do 8 oddziałów
– od 9–16 oddziałów

8
5

2. Dyrektor przedszkola liczącego:
– do 5 oddziałów 8

n. Wicedyrektor szkoły
podstawowej (gimnazjum,
zespołu) liczącej:
– od 7 do 8 oddziałów
– od 9 oddziałów i więcej

12
9

2. Dyrektor szkoły może być w uzasadnionych
przypadkach zwolniony od  obowiązku tygo-
dniowego wymiaru zajęć, jeżeli warunki funk-
cjonowania placówki powodują znaczne zwięk-
szenie zadań dyrektora. Zwolnienia dokonuje
Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii or-
ganu sprawującego nadzór pedagogiczny.

n. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole, Wójt Gminy może przy-
dzielić godziny ponadwymiarowe  w wymiarze
nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin określonego w § 2 ust.
1 niniejszej uchwały.

4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowi-
ska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, któ-
rym powierzono te stanowiska z tym, że obo-
wiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ n

Traci moc uchwała nr XIV/90/2004 Rady Gminy
Paszowice z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie
określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych, opiekuńczych oraz zasad ich udzie-
lania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom
pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Paszowice.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCO
RsDO GMINO

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK
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PREZES Wrocław, dnia 8 sierpnia 2008 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-4210-27/2008/n75/VIII-s/DU

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 2n ust. 2 pkt n lit. b w związku
z art. n0 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zamianami) oraz w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 2 czerwca 2008 r. uzupełnionego pismami z dnia 11 i 16 czerwca
oraz n i n1  lipca 2008 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań
Spółka z ograni zonw odpowiedzialnoś iw

z siedzibą w Rubaniu

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 2n0415042
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam zatwierdzić taryfę dla  iepła

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do
30 września 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zamianami.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia
18 sierpnia 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/6/n75/U/1/98/sP, ze zmianami: z dnia 17 lutego
2000 r. nr WCC/6s/n75/W/n/2000/UP, z dnia 7 maja 2001 r. nr WCC/6U/n75/W/n/2001/UK, z dnia
21 lutego 2002 r. nr WCC/6C/n75/W/OWR/2002/HC, z dnia 17 lutego 200n r. nr WCC/6D/n75/W/OWR/
200n/TT, z dnia 10 marca 2004 r. nr WCC/6E/n75/W/OWR/2004/DT, z dnia 8 września 2005 r.
nr WCC/6F/n75/W/OWR/2005/GM, z dnia 28 lipca 2006 r. nr WCC/6G/n75/W/OWR/2006/MU i z dnia
n0 lipca 2007 r. nr WCC/6-ZTO/n75/W/OWR/2007/MU, oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
nr PCC/n/n75/U/1/98/sP, ze zmianami: z dnia 5 maja 1999 r. nr PCC/ns/n75/U/1/99, z dnia n0 lipca
1999 r. nr PCC/n/S/n75/U/n/99, z dnia 21 lutego 2002 r. nr PCC/nU/n75/W/OWR/2002/HC i z dnia
n0 lipca 2007 r. nr PCC/n-ZTO/n75/W/OWR/2007/MU, w dniu 12 czerwca 2008 r., po uzupełnieniu bra-
ków formalnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla cie-
pła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz
proponują okres ich obowiązywania.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 19n, poz. 142n).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w 2007 r.,
określonych na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty na poziomie zapewniają-
cym ochronę interesów odbiorców.
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Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na
okres jednego roku.
W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. n0 ust. 2 i n ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres POrUDNIOWO-ZsCHODNIEGO ODDZIsrU TERENOWEGO
URZĘDU REGURsCJI ENERGETOKI – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-0n2 Wrocław.

n. Stosownie do art. n1 ust. 4 i art. 47 ust. n pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
POrUDNIOWO-ZsCHODNIEGO

 ODDZIsrU TERENOWEGO
URZĘDU REGURsCJI ENERGETOKI

z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.,
Pl. 3 Maja 11, 59-800 Lubań

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr OWR-4210-27/2008/n75/VIII-s/DU

I
Objaśnienia pojęć używany r w taryfie

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
112n, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr
21, poz. 124, Nr 52, poz. n4n, Nr 115, poz.
790 i Nr 1n0, poz. 905),

2) rozporzwdzenie taryfowe – rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 19n, poz.
142n),

n) rozporzwdzenie sie iowe – rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjono-
wania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z
2007 r. Nr 16, poz. 92),

4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warun-
ków ich stosowania, opracowany przez przed-
siębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako
obowiązujący dla określonych w nim odbior-
ców w trybie określonym ustawą,

5) przedsiębiorstwo energety zne, sprzedaw a –
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rubań sp.

z o.o. z siedzibą w Rubaniu, prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

6) odbior a – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębior-
stwem energetycznym,

7) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystają-
cych z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,

8) źródło  iepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

9) lokalne źródło  iepła – zlokalizowane w obiek-
cie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające in-
stalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

10) sieć  iepłowni za – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

11) przyłw ze – odcinek sieci ciepłowniczej, do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego wę-
zła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych in-
stalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instala-
cje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

12) węzeł  ieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub pa-
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rametrów nośnika ciepła dostarczanego z
przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

1n) grupowy węzeł  ieplny – węzeł cieplny obsłu-
gujący więcej niż jeden obiekt,

14) instala ja odbior za – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje służące do transportowa-
nia ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

15) zewnętrzna instala ja odbior za – odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbior-
czymi w obiektach, w tym w obiektach, w
których zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła,

16) obiekt – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi,

17) układ pomiarowo-rozli zeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami
zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i
parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła,

18) mo   ieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego no-
śnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,

19) zamówiona mo   ieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w wa-
runkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-
ślonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicz-
nymi dla danego obiektu jest niezbędna do za-
pewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania

normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji,

20) warunki obli zeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmos-

ferycznego określona dla strefy klimatycz-
nej, w której są zlokalizowane obiekty, do
których jest dostarczane ciepło,

b) normatywna temperatura ciepłej wody,

21) nielegalne pobieranie  iepła – pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym, z całkowitym albo częścio-
wym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy.

II
Zakres działalnoś i gospodar zej zwiwzanej

z zaopatrzeniem w  iepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła.
Działalność ta prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki koncesji z dnia 18 sierpnia 1998 r. na:
wytwarzanie  iepła nr WCC/6/375/U/1/98/AP, ze
zmianami:
– z dnia 17 lutego 2000 r. nr WCC/6s/n75/W/n/

2000/UP,
– z dnia 7 maja 2001 r. nr WCC/6U/n75/W/n/

2001/UK,
– z dnia 21 lutego 2002 r. nr WCC/6C/n75/

W/OWR/2002/HC,
– z dnia 17 lutego 200n r. nr WCC/6D/n75/W/

OWR/200n/TT,
– z dnia 10 marca 2004 r. nr WCC/6E/n75/W/

OWR/2004/DT,
– z dnia 8 września 2005 r. nr WCC/6F/n75/W/

OWR/2005/GM,
– z dnia 28 lipca 2006 r. nr WCC/6G/n75/W/OWR

/2006/MU,
– z dnia n0 lipca 2007 r. nr WCC/6–ZTO/n75/W/

OWR/2007/MU,
przesyłanie i dystrybu ję  iepła nr PCC/3/375/U/1/
98/AP, ze zmianami:
– z dnia 5 maja 1999 r. nr  PCC/ns/n75/U/1/99,
– z dnia n0 lipca 1999 r. nr  PCC/n/S/n75/U/n/99,
– z dnia 21 lutego 2002 r. nr  PCC/nU/n75/W/

OWR/2002/HC,
– z dnia n0 lipca 2007 r. nr  PCC/n–ZTO/n75/W/

OWR/2007/MU.

III
Podział odbior ów na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia
taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące
grupy taryfowe:

Grupa  C 1
Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej sprzedawcy.

Grupa  C 2
Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy.

Grupa  C 3
Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy.

Grupa  C 4
Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy oraz zewnętrznych instalacji
odbiorczych z układem pomiarowo-rozliczeniowym zainstalowanym w obiekcie odbiorcy

Grupa  L 1
Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy przy
ul. Kolejowej n6.
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IV
Rodzaje oraz wysokość  en i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat za  iepło
Grupy C 1, C 2, C 3, C 4

Cena za zamówioną
moc cieplną

Cena
ciepła

Cena
nośnika
ciepła

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

Stawka
opłaty

zmiennej
za usługi

przesyłoweWyszczególnienie

zł/MW/rok
rata

miesięczna
zł/GJ zł/mn zł/MW/rok

rata
miesięczna

zł/GJ

netto 44 615,40 n 717,95 26,17 8,72 8 869,5n 7n9,1n 4,21

C 1

brutto 54 4n0,79 4 5n5,90 n1,9n 10,64 10 820,8n 901,74 5,14

netto 44 615,40 n 717,95 26,17 8,72 15 908,54 1 n25,71 7,n7

C 2

brutto 54 4n0,79 4 5n5,90 n1,9n 10,64 19 408,42 1 617,n7 8,99

netto 44 615,40 n 717,95 26,17 8,72 16 84n,15 1 40n,60 7,67

C n

brutto 54 4n0,79 4 5n5,90 n1,9n 10,64 20 548,64 1 712,n9 9,n6

netto 44 615,40 n 717,95 26,17 8,72 22 717,n5 1 89n,11 10,14

C 4

brutto 54 4n0,79 4 5n5,90 n1,9n 10,64 27 715,17 2 n09,59 12,n7

Grupa L 1

Stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną

moc cieplną

Stawka opłaty
za ciepłoWyszczególnienie

zł/MW/m-c zł/GJ

netto 6 124,45 50,86
R 1

brutto 7 471,8n 62,05

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%
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2. Stawki opłat za przyłw zenie do sie i  iepłowni zej

Wysokość stawek opłatRodzaj przyłącza
2 2 Dn netto

mm zł/mb

25 106,08

n2 1n8,22

40 159,62

50 180,52

Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie doliczony podatek od towarów i
usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

V
Sposób obli zania opłat

Miesię zna rata opłaty za zamówionw mo   ieplnw
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfo-
wej.
Opłata za  iepło – pobierana za każdy miesiąc, w
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych
w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za
ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik  iepła – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym
lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny
nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesię zna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty sta-
łej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana
za każdy miesiąc, w którym nastąpił
pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego
ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowane-
go na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i
instalacji określonych w umowach, oraz stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej gru-
py taryfowej.
Opłata za przyłw zenie – obliczana jako iloczyn
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie,
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

VI
Warunki stosowania  en i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat
obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościo-
wych nośnika ciepła i standardów jakościowych
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia siecio-
wego.
W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców,

– niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących

odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4
rozporządzenia taryfowego.

VII
Wprowadzanie zmian  en i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia.

PREZES ZsRZĄDU

MAREK KAMIŃSKI
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OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWADZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie zamiesz zenia informa ji o działalnoś i Wojewódzkiego Funduszu
O rrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro ławiu w roku 2007
             w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślwskiego”

Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.
zmianami) w związku z §10 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zamieszcza się
w drodze niniejszego obwieszczenia informację o działalności Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w roku 2007 (załącznik) w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego”.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWADZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2007 r.

I. WSTĘP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany w dalszej części
Funduszem, powołany do życia na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia n1
stycznia 1980 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 15.04.1994 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami), roz-
począł samodzielną działalność w lipcu 199n, a od 1 stycznia 1999 r. objął zasięgiem działania teren wo-
jewództwa dolnośląskiego.
Fundusz posiada osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest wojewódzkim
funduszem celowym. Działa na podstawie Statutu, nadanego przez Ministra Środowiska pismem nr DP-
078-2286/06/Ks(MC) z dnia 07.12.2006 r.
Działalność statutowa Funduszu polega przede wszystkim na finansowaniu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz
na współfinansowaniu projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Wspierane finansowo
są zarówno zadania o zasięgu lokalnym, jak i wojewódzkim oraz ponadregionalnym. Podstawę działal-
ności Funduszu stanowi fundusz statutowy, tworzony głównie z części opłat i kar za korzystanie ze
środowiska. Wpływy z tego tytułu są przekazywane na konto Funduszu przez Wydział Ochrony Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.
Fundusz określa kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej, sporządza projekt planu finansowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 2n0 z 2002 r., poz. 19n4) oraz plan działal-
ności, który podlega zaopiniowaniu przez NFOŚiGW.
Fundusz realizuje zadania statutowe poprzez przyznawanie dotacji, udzielanie oprocentowanych pożyczek,
przyznawanie nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dopłat do kre-
dytów preferencyjnych udzielanych przez niektóre banki na zadania ochrony środowiska. Realizacja wy-
płat (poza nagrodami) następuje na podstawie dwustronnych umów cywilnoprawnych zawieranych po-
między wnioskodawcą a Funduszem.

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANAW STATUTOWYCH

1. Rada Nadzor za

Od 1 stycznia 2007 r. Rada Nadzorcza Funduszu pracowała w 7-osobowym składzie powołanym uchwa-
łami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 2n lutego 2006 r. W trakcie roku w składzie Rady na-
stąpiły zmiany – w dniu 20.02.2007 r. Wojewoda Dolnośląski swoim Zarządzeniem Nr 46 odwołał ze
składu Rady Nadzorczej Funduszu dwóch swoich przedstawicieli. Sejmik Województwa Dolnośląskiego
powołał dwóch nowych członków Rady w dniu 29.0n.2007 r. Uchwałami Nr DC/76/07 oraz Nr
DC/77/07.
Podczas 8 posiedzeń, które odbyły się w 2007 r., Rada Nadzorcza Funduszu podjęła 157 uchwał, w tym
na podstawie przedłożonych wniosków Zarządu 1n2 uchwały dotyczące pomocy finansowej, 16 uchwał
o charakterze organizacyjnym oraz 9 uchwał w sprawie umorzenia pożyczek. Zgodnie z uchwałami nr
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25/2007 z dnia 02.04.2007r., nr 54/2007 z dnia 01.06.2007r. oraz nr 141/2007 z dnia 12.11.2007r.
Rada Nadzorcza umorzyła kwotę 118.695 zł.
rącznie pomoc finansowa przyznana decyzjami Rady Nadzorczej w 2007 r. wraz z decyzjami dotyczącymi
zmniejszeń wysokości dofinansowania przyznanego w latach poprzednich wyniosła 176.4n9.406,68 zł i
miała następującą strukturę: dotacje 45.496.n9n,n2 zł (25,79 %) i pożyczki 1n0.94n.01n,n6 zł (74,21 %).
Uchwałą nr 6/2007 z dnia 24.01.2007 r. Rada Nadzorcza uchwaliła „Regulamin Rady Nadzorczej
WFOŚiGW we Wrocławiu”.
W 2007 r. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania określone w art. 414 Ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska i Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
• uchwaliła korektę projektu rocznego planu finansowego Funduszu na rok 2007 (uchwała nr 126/2007

z dnia 12.11.2007 r.),
• uchwaliła projekt rocznego planu finansowego Funduszu na rok 2008 (uchwała nr 128/2007 z dnia

12.11.2007 r.),
• ustaliła tekst jednolity „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do opro-

centowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” (uchwała nr 56/2007 z dnia 01.06.2007 r.), wprowa-
dzając wcześniej zmiany do obowiązujących „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek, udzielania do-
tacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW we
Wrocławiu" (uchwała nr 55/2007 z dnia 01.06.2007r.),

• zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 02.04.2007 r. sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie
finansowe Funduszu za 2006 r. (uchwały nr 7/2007 i 8/2007) oraz dokonała podziału zysku pocho-
dzącego z działalności statutowej (uchwała nr 9/2007),

• w ramach bieżącej kontroli działalności Zarządu, zapoznała się oraz przyjęła do wiadomości uchwały
Zarządu,

• zatwierdziła wybór Kancelarii Uiegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako pod-
miotu właściwego do badania sprawozdania finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu za rok 2007
(uchwała nr 1n0/2007 z dnia 12.11.2007 r.),

• uchwaliła „Plan działalności WFOŚiGW we Wrocławiu na 2008 rok”, po uzyskaniu opinii Narodowego
Funduszu (uchwała nr 96/2007 z dnia 12.10.2007 r.),

• uchwaliła korektę „Planu działalności WFOŚiGW we Wrocławiu na 2007 rok” (uchwała nr 127/2007 z
dnia 12.11.2007r.),

• uchwaliła korektę „Planu działalności WFOŚiGW we Wrocławiu na 2008 rok (uchwała nr 129/2007 z
dnia 12.11.2007r.),

• zatwierdziła „Ristę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu przewidzianych do dofi-
nansowania w 2008 roku" po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finansowania
przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej oraz
uzgodnieniu z Dyrektorem RZGW we Wrocławiu w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących
gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego (uchwala nr 57/2007 z dnia 28.06.2007 r.).

2. Zarzwd

Zarządu Funduszu w 2007 r. pracował w 5-osobowym składzie powołanym przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego.
Podczas n8 posiedzeń, które odbyły się w 2007 r., Zarząd podjął łącznie 672 uchwały, w tym 478
uchwał o dofinansowaniu realizacji zadań, których wartość pomocy finansowej nie przekracza 0,5% przy-
chodu z roku poprzedniego, tj. kwoty 488.46n,45 zł oraz 157 uchwał wymagających zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą. Kolejne 15 uchwał dotyczyło anulowania decyzji z lat ubiegłych, następne 2 uchwały
przyznania nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pozostałych 20
uchwał spraw organizacyjnych.
rączna pomoc finansowa przyznana decyzjami Zarządu wyniosła n4.094.190,25 zł i miała następującą
strukturę: dotacje 17.411.024,44 zł (51,07 %) i pożyczki 16.68n.165,81 zł (48,9n %).
Średnioroczne zatrudnienie w Funduszu w 2007 roku wynosiło 76,62 etatu.
W 2007 r. Zarządzeniami Prezesa Zarządu wprowadzone zostały dokumenty regulujące działalność Fun-
duszu, w tym m.in.
• ustalenia planu kontroli na l, II, III i IV kwartał 2007r. zadań dofinansowanych planowanych do dofi-

nansowania za środków WFOSiGW we Wrocławiu” (Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 05.01.2007 r., nr
11/2007 z dnia 02.04.2007 r., nr 20/2007 z dnia 29.06.2007 r. oraz 25/2007 z dnia 1.10.2007 r.),

• zmiana wzoru umowy pożyczki na dofinansowanie zadań realizowanych przy pomocy środków pomo-
cowych UE, których koszt realizacji określony jest w EURO (Zarządzenie nr 19/2007 z dnia
20.06.2007 r.),

• zmiana zarządzenia nr 04/2005 w sprawie określenia procedur udzielania pomocy publicznej obowią-
zujących w WFOŚiGW we Wrocławiu (Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 2n.11.2007 r.),

• wprowadzenie „Regulaminu organizacyjnego Uiura WFOŚiGW we Wrocławiu (Zarządzenie nr 27/2007
z dnia 04.12.2007 r.),

• wprowadzenie wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez WFOŚiGW we Wrocławiu,
obowiązujących od 01.01.2008r. (Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 14.12.2007r.),
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• zmiana zarządzenia nr 2n/2000 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, instruk-
cji kancelaryjnej oraz ustalenia organizacji i zasad funkcjonowania archiwum zakładowego wraz z in-
strukcją archiwalną (Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 28.12.2007r.),

• ustalenie zasad obiegu korespondencji, klasyfikowania akt i archiwizowania dokumentacji w obszarze
działalności WFOŚiGW we Wrocławiu związanej z realizacją Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko” (związanych z realizacją POIiŚ) (Zarządzenie nr n0/2007 z dnia 28.12.2007 r.).

W 2007 roku Fundusz podpisał dwa porozumienia, na mocy których został Instytucją Wdrażającą Program
Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko":
1. w dniu 25.06.2007r. w Rublinie – Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infra-

struktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka od-
padami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 min euro) pomiędzy Ministrem
Środowiska a Funduszem,

2. w dniu 14.11.2007r. w Warszawie – Porozumienie w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji za-
dań w ramach osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" pomiędzy NFOSiGW
a Funduszem.

Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu były:
• przygotowywanie wniosków wraz z propozycją formy i kwoty pomocy przedkładanych Radzie Nadzor-

czej do uchwalenia i zatwierdzenia. W 2007 r. Zarząd przygotował do przedłożenia Radzie Nadzorczej
do rozpatrzenia i zatwierdzenia wnioski na łączną kwotę 169.280.221,68 zł,

• analizowanie efektywności wydatkowania środków Funduszu pod kątem uzyskiwanych największych
efektów rzeczowych dla środowiska województwa dolnośląskiego,

• ocena ekonomicznej efektywności gospodarowania środkami Funduszu,
• analiza zarządzania płynnością finansową Funduszu,
• podejmowanie decyzji o zmianie warunków zawartych umów,
• podejmowanie uchwał anulujących przyznaną pomoc w ramach własnych decyzji wobec rezygnacji

kontrahentów z przyznanej pomocy bądź zmiany wielkości przyznanej pomocy finansowej,
• współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ustalenia

priorytetów inwestycyjnych i pozyskiwania środków dla województwa dolnośląskiego,
• rozwijanie współpracy z innymi instytucjami finansowymi oraz bankami dla zwiększenia możliwości

inwestowania w zadania ochrony środowiska,
• ścisła współpraca z gminami i powiatami w zakresie realizacji zadań ochrony środowiska,
• rozwijanie współpracy z innymi instytucjami i urzędami, odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i

gospodarkę wodną,
• koordynacja przedsięwzięć na rzecz pozyskiwania środków pochodzących z programów pomocowych

Unii Europejskiej i innych państw,
• określanie priorytetów działań w zakresie współpracy międzynarodowej Funduszu,
• rozwijanie nowoczesnych form finansowania inwestycji środkami Funduszu,
• bieżąca analiza funkcjonowania Funduszu oraz podejmowanie decyzji usprawniających jego działalność.

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sporządził sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2007 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz. U. Nr, 62 z 2001 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz gospo-
darki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 2n0, poz. 19n4).
Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu za 2007 r. zostało sporządzone i przedstawione do badania Kancelarii Uiegłych Rewidentów Spółka
z o.o. Wrocław z siedzibą we Wrocławiu. Uiegły Rewident wystawił opinię bez zastrzeżeń stwierdzając, że
zbadane sprawozdanie finansowe:
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
badanej jednostki na dzień n1.12.2007 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01. do
n1.12.2007 r.,
– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun-
kowych,
– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu badanej
jednostki.
Uilans Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sporządzony
na dzień n1.12.2007 r. zamyka się sumą bilansową 416 746 798,56 zł. Rachunek zysków i strat za
okres 01.01.–n1.12.2007 r. wykazuje zysk netto 40 249 4n1,04 zł.
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. przyjęła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
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Funduszu za 2007 r. oraz dokonała podziału zysku, przeznaczając go w całości na zwiększenie funduszu
statutowego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W POSZCZEGALNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

W 2007 r. Fundusz objął swoim dofinansowaniem zadania spełniające warunki określone w „Riście przed-
sięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu planowanych do dofinansowania w 2007 r.”, „Kryteriach wyboru przedsięwzięć finansowanych ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” oraz „Stra-
tegii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata
2005–2008” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu.
Przygotowanie zadań do realizacji w stopniu zgodnym z obowiązującymi w Funduszu procedurami pozwo-
liło na zawarcie w 2007 r. ogółem 481 nowych umów na kwotę 150 942,1 tys. zł, w tym 156 umów
pożyczek na kwotę 10n 227,8 tys. zł oraz n25 umowy dotacji na kwotę 47 714,n tys. zł. Zawarte zo-
stały ponadto 2n aneksy do umów z lat ubiegłych zmieniające wysokość przyznanej pomocy, głównie w
związku z korektą wartości realizowanych zadań, w wyniku czego przyznane dofinansowanie uległo
zwiększeniu łącznie o kwotę n 555,n tys. zł.
W 2007 r., na podstawie umów pożyczek i dotacji zawartych w 2007 r. i latach ubiegłych, Fundusz dofi-
nansował bezpośrednio realizację 467 nowych i kontynuowanych zadań związanych z ochroną środowi-
ska i gospodarką wodną kwotą 156 642,1 tys. zł. Ponadto n7,0 tys. zł wydatkował na nagrody za osią-
gnięcia w ochronie środowiska, 12n,7 tys. zł skierował na dopłaty do kredytów preferencyjnych udziela-
nych przez banki w ramach zawartych umów, a Rada Nadzorcza Funduszu podjęła decyzje o umorzeniu
pożyczek na kwotę 118,7 tys. zł.
rącznie środki wypłacone na bezpośrednie dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pozostałych osiągnęły
wysokość 156 642,1 tys. zł, z czego pożyczki wyniosły 95 7n8,8 tys. zł (61,1%), dotacje 60 90n,n tys.
zł (n8,9%),
Nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych
udzielanych przez banki ze środków własnych oraz umorzenia pożyczek stanowiły łącznie 0,18% całości
wydatków.
Uwzględniając rangę potrzeb oraz przyjęte priorytety w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
środki Funduszu wydatkowano na następujące dziedziny:
• gospodarkę ściekową i ochronę wód – 71 270,4 tys. zł (45,42% wydatkowanych środków) dofinan-

sowując 85 zadań,
• ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – n4 755,0 tys. zł (22,15%) dofinansowując 75 zadań,
• gospodarkę odpadami – n 1n6,4 tys. zł (2,00%) dofinansowując 27 zadań,
• pozostałe zadania – 47 480,n tys. zł (n0,25%) dofinansowując 280 zadań, w tym; gospodarkę wodną

i ochronę przeciwpowodziową – 27 545,1 tys. zł (17,55%) dofinansowując 42 zadania, ochronę przy-
rody i lasów, edukację ekologiczną, monitoring środowiska, prace badawcze, zapobieganie i likwidację
poważnych awarii i ich skutków oraz inne zadania – 19 9n5,2 tys. zł, tj. (12,70%) dofinansowując
2n8 zadań.

• nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych
udzielanych przez banki oraz umorzenia pożyczek – 279,4 tys. zł (0,18%),

Wydatki statutowe Funduszu w 2007 r. z podziałem na dziedziny ochrony środowiska przedstawione
zostały w tabeli nr 1.
Fundusz wydatkował w 2007 r. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej środki w wysokości 156 642,1 tys. zł, wypłacając je na zadania realizowane przez:
• gminy, związki gmin i podmioty zależne (jednostki komunalne, szkoły i inne) – 57,8n% tj. 90 582,6

tys. zł (n4,28% stanowiły dotacje, a 65,72% pożyczki),
• spółki prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej (przedsiębiorstwa wodociągów i kana-

lizacji, gospodarki komunalnej itp.) – 11,80% tj. 18 477,6 tys. zł, (0,16% stanowiły dotacje, a
99,84% pożyczki),

• powiaty i ich jednostki – 2,95% tj. 4 627,7 tys. zł (n4,59% stanowiły dotacje, 65,41% pożyczki),
• Województwo Dolnośląskie i jednostki podległe – 8,6n% tj. 1n 518,7 tys. Zł (6n,74% stanowiły do-

tacje, n6,26% pożyczki); największym inwestorem z tej grupy był Dolnośląski Zarząd Melioracji Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocławiu,

• administrację rządową oraz jednostki jej podległe – 6,91% tj. 10 8n0,5 tys. zł (8n,88% stanowiły
dotacje, 16,12% pożyczki); największymi inwestorami z tej grupy byli Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

• inne jednostki budżetowe – 4,06% tj. 6 n54,4 tys. zł (81,n4% stanowiły dotacje, 18,66% pożyczki);
środki przekazano głównie na edukację ekologiczną i ochronę przyrody,

• podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, pozostałe spółki prawa handlowe-
go) – n,19% tj. 4 990,1 tys. zł (9n,48% stanowiły pożyczki, a 6,52% dotacje),
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• pozostałych inwestorów, w tym pozarządowe organizacje ekologiczne – 4,6n% tj. 7 260,5 tys. zł
(69,27% stanowiły dotacje, a n0,7n% pożyczki); największymi inwestorami z tej grupy były stowa-
rzyszenia i fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Zobowiązania Funduszu z tytułu zawartych umów, na dofinansowanie zadań przewidzianych do zrealizo-
wania w roku 2007 i latach następnych, wyniosły na koniec 2007 r. 71 189,8 tys. zł, w tym zobowiąza-
nia dotacyjne 19 2n0,6 tys. zł i pożyczkowe 51 959,2 tys. zł. Zobowiązania dotyczą zadań kontynuowa-
nych, których zakończenie planowane było w 2007 r. i latach następnych.
Ponadto organy statutowe Funduszu podjęły uchwały o dofinansowaniu 101 zadań na kwotę 120 528,2
tys. zł (z czego 27 n04,9 tys. zł stanowią dotacje, a 9n 22n,n tys. zł pożyczki), na dofinansowanie któ-
rych umowy zawarte zostaną w 2008 r. po zakończeniu procedur przetargowych.
W celu zwiększenia możliwości dofinansowania największych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej realizowanych w województwie dolnośląskim, głównie przy udziale środków
pomocowych Unii Europejskiej, Fundusz zaciągnął w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w kwocie 50,0 min zł. Na dofinansowanie 2n zadań objętych umową
pożyczki Fundusz wypłacił ogółem 46 614,8 tys. zł, w tym 9 648,0 tys. zł w 2007 r.
Na mocy podpisanego w Rublinie w dniu 25 czerwca 2007 r. Porozumienia w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II -
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 min euro), zawartego
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Ministrem
Środowiska (Instytucją Pośredniczącą), WFOŚiGW we Wrocławiu jest Instytucją Wdrażającą Program
Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko".
Zadania Instytucji Wdrażającej obejmują m.in.: przygotowanie i ocenę projektów, prowadzenie działań
kontrolnych, kontrola zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepi-
sy dotyczące zamówień publicznych, kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których
nie stosuje się przepisów zamówień publicznych, monitorowanie i sprawozdawczość, zarządzanie finan-
sowe i rozliczanie projektu, informacja i promocja oraz inne zadania związane z realizacją Porozumienia
zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska – Instytucją Pośredniczącą, a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Instytucją Wdrażającą.
W związku z powyższym Fundusz opracował „Instrukcję Szczegółową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko”, która zawiera:
I. Schematy Organizacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu oraz Wydziału Funduszy Europejskich w WFOŚiGW we Wrocławiu,
II. Zakres zadań komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „ Infra-

struktura i Środowisko”,
III. Opis stanowisk pracy,
IV.Instrukcje szczegółowe WFOŚiGW we Wrocławiu – Instytucji wdrażającej Program Operacyjny „ Infra-

struktura i Środowisko” – n7 instrukcji.
Powyższe projekty dokumentów zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowi-
ska oraz Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obecnie są w dalszych konsulta-
cjach.
W dniu 14 listopada 2007 r., w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie przeka-
zania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych: I - gospodarka wodno-ściekowa i II -
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".
Zgodnie z porozumieniem NFOŚiGW przekazuje, a WFOŚiGW przyjmuje do realizacji zadania Instytucji
Wdrażającej wynikające z Porozumienia MS - NFOŚiGW, w odniesieniu do następujących przedsięwzięć w
ramach osi priorytetowej i o szacunkowym całkowitym budżecie powyżej 25 mln euro:
1. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec",
2. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”,
n. Przedsięwzięcia powstałe w wyniku podziału projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-

kowej w zlewni rzeki Kaczawa – 4 projekty indywidualne.
Fundusz przekazuje, a NFOŚiGW przyjmuje do realizacji zadania Instytucji Wdrażającej wynikające z Poro-
zumienia MŚ-WFOŚiGW, w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami stałymi we Wro-
cławiu - faza II, w ramach osi priorytetowej II o szacunkowym całkowitym budżecie poniżej 25 mln euro.
Fundusz dokonując w 2007 r. wyboru zadań do dofinansowania traktował priorytetowo dofinansowanie
zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, których wykonanie przyczynia
się do wypełnienia wymagań określonych w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej w obszarze „środowi-
sko, wdrożonych do prawa krajowego.
Fundusz udzielił w 2007 r. znaczącej pomocy finansowej na wsparcie zadań realizowanych w ramach
funkcjonujących programów pomocowych. Ogółem na ich dofinansowanie wydatkował w 2007 r. kwotę
n6 104,0 tys. zł, tj. 2n,05% środków wypłaconych na realizację wszystkich zadań statutowych.
Na dofinansowanie zadań według poszczególnych programów Fundusz wypłacił:
1) ZPORR – 22 960,9 tys. zł,
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2) ISPs/FS – 9 942,9 tys. zł,
5) Program Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III s Czechy-Polska – n 200,2 tys. zł.
1) ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) Fundusz przyjął w 2007 r. do dofi-

nansowania 15 zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach ZPORR (Fundusze Strukturalne).
Pomoc finansowa Funduszu w realizacji tych zadań w 2007 r. wyniosła 22 960,9 tys. zł, w tym w
formie dotacji 8 819,8 tys. zł, w formie pożyczki 10 148,0 tys. zł oraz w formie pożyczki pomostowej
n 99n,2 tys. zł. Spośród realizowanych zadań 5 o wartości 48 092,6 tys. zł zostało zakończonych w
2007 r. Ogółem Fundusz dofinansował ich realizację kwotą 10 629,5 tys. zł, w tym w formie dotacji
w kwocie 4 nn7,4 tys. zł, pożyczki w kwocie 6 292,1 tys. zł. Do zakończenia pozostało 10 zadań, w
stosunku do których Fundusz posiada zobowiązania w kwocie 11 814,4n tys. zł.

2) ISPA/FS (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) Fundusz objął dofinansowaniem w 2007 r.
10 przedsięwzięć. Pomoc finansowa udzielona przez Fundusz w 2007 r. Na ich dofinansowanie wy-
niosła ogółem 9 942,9 tys. zł, w tym w formie dotacji 4 n21,2 tys. zł, pożyczek 5 621,7 tys. zł.
Wszystkie zadania kontynuowane będą w latach następnych i Fundusz posiada w stosunku do nich
zobowiązania wynikające z zawartych umów w wysokości 15 199,7 tys. zł. Ponadto w stosunku do 2
zadań Rada Nadzorcza podjęła uchwały zwiększających dofinansowanie o 19 n00,0 tys. zł, w tym w
formie dotacji o 9 650,0 tys. zł oraz w formie pożyczek w wysokości 9 650,0 tys. zł.

n) Program Ini jatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cze ry-Polska Fundusz przyjął do dofinansowania w
2007 r. 4 zadania objęte programem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III s Czechy-Polska. Pomoc
finansowa udzielona przez Fundusz w 2007 r. wyniosła n 200,2 tys. zł, w tym 458,0 tys. zł dotacji,
751,2 tys. zł pożyczki oraz 1 991,0 tys. zł pożyczki pomostowej. W ciągu roku zakończona została re-
alizacja n zadań o wartości 6 098,2 tys. zł. Fundusz dofinansował je kwotą n 121,9 tys. zł, w tym
525,4 tys. zł dotacji, 1 005,4 tys. zł pożyczki i 1 591,0 tys. zł pożyczki pomostowej.

Do zakończenia w 2008 r. pozostaje 1 zadanie, na dofinansowanie którego Fundusz wypłacił wszystkie
środki zgodnie z zawartą umową pożyczki krótkoterminowej.
Dofinansowanie Funduszu pozwoliło na uzyskanie i oddanie do użytku w 2007 r. realizowanych inwesty-
cji oraz osiągnięcie efektów rzeczowych i ekologicznych:
• zakończenie i oddanie do użytku 2 nowo wybudowanych oczyszczalni ścieków o przepustowości

1 688,00 mn/d oraz zmodernizowanie 1 oczyszczalni i powiększenie jej przepustowości o 4n6,20 mn/d;
w efekcie tych działań zaistniała możliwość ograniczenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych
w ściekach:
– UZT5 – 8n0,48 w kg/d
– zawiesina ogólna – 681,59 w kg/d

• wybudowanie na terenie n5 gmin w 48 miejscowościach 2n7,8 km sieci kanalizacyjnych, w tym
226,n km na terenach wiejskich,

• zmodernizowanie 26 kotłowni na kotłownie opalane gazem i olejem opałowym, o łącznej mocy o łącznej
mocy 4 195,0 kW, wybudowanie sieci ciepłowniczych o długości 4 285,15 mb, wybudowanie n nowych
kotłownie (2 opalane gazem o mocy 2n1,OkW oraz 1 kotłowni na słomę o mocy n60;OkW) o mniejszej
uciążliwości dla środowiska niż tradycyjne kotłownie opalane paliwem stałym, zainstalowanie w 2 obiek-
tach dodatkowego ogrzewania wykorzystującego solary o powierzchni 28 m2, zamontowanie 2n szt. wę-
złów cieplnych o łącznej mocy 10 n29,4 kW, przeprowadzenie termomodernizacji 25 obiektów; obiekty i
instalacje przekazane do eksploatacji w ciągu 2007 r. pozwolą na obniżenie w skali roku emisji:
– pyłu – 85,081 Mg/r
– S02 – 75,241 Mg/r
– No2 – 19,0n0 Mg/r
– CO – 185,27n Mg/r
– C02 – 15 262,72 Mg/r

• zakupienie 6 specjalistycznych pojazdów do zbiórki odpadów, unieszkodliwienie 17 Mg przetermino-
wanych chemikaliów, usunięcie 77,91Mg azbestu, zakupienie 1 85n,00 szt. pojemników do selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych pozwalających na zgromadzenie i wyselekcjonowanie w ciągu roku
2 468,60 Mg/a odpadów,

• wybudowanie 78,5 km sieci wodociągowych (w n2 miejscowościach na terenie 16 gmin), w tym n6,8
km na terenach wiejskich i 41,7 km na terenach miejskich, oddanie do użytku 6 stacji uzdatniania wo-
dy o wydajności 59 001,62 mn/d, wykonanie prac badawczo-poszukiwawczych docelowych ujęć wód
podziemnych i uzyskanie ujęć wodnych o łącznej wydajności 477,20 mn/d,

• wybudowanie w ramach regulacji potoków 9 szt. stopni siatkowo-kamiennych o wysokości 0,2 m,
• wykonanie robót naprawczych popowodziowych 1 stopnia na rzece, przeprowadzenie regulacji linii

brzegowych rzek o łącznej długości 1nn,2 km, wybudowanie 2,95 km wałów przeciwpowodziowych
oraz przeprowadzenie uzupełnienia 2,8 km brakujących odcinków wałów przeciwpowodziowych,

• odbudowanie 1 zbiornika małej retencji o pojemności n 500,0 mn,
• realizację Programu ochrony przeciwpożarowej realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Rasów Pań-

stwowych Wrocław w latach 2006-2007, w ramach którego dofinansowano zakup samochodu tere-
nowego z modułem gaśniczym dla Nadleśnictwa Kamienna Góra oraz budowę dwóch wież obserwa-
cyjnych w Nadleśnictwach: Regnica i Rwówek Śląski,
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• utrzymanie ekosystemu na obszarze gospodarowania PZU „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej, pole-
gające na wykonaniu szeregu prac w rezerwacie Stawy Milickie i jego otulinie, które poprawiają wa-
runki bytowania ptaków chronionych na tym obszarze (w roku 2007 kontynuowano i zakończono I
etap prac oraz rozpoczęto etap II),

• stworzenie elektronicznej bazy danych o czynnikach przyrodniczych i numerycznego modelu terenu
jako podstawy kształtowania granicy rolno-leśnej w powiecie oławskim,

• rewaloryzację parków zdrojowych w Kudowie Zdroju (zadanie wpółfmansowane ze środków unijnych
w ramach ZPORR), Żarowie i Polanicy Zdroju,

• czynną ochronę ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III zadanie zrealizo-
wane przez Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze,

• wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przez:
– Powiat Jeleniogórski na powierzchni 151,96 ha, położonych w granicach gminy Stara Kamienica,
– Powiat Rwówecki na powierzchni 120,02 ha, położonych w granicach gminy Mirsk,
– Powiat Rubański na powierzchni 20n,17 ha, położonych w granicach gmin: Rubań, Reśna, Olszyna,

Siekierczyn, Platerówka i Świeradów Zdrój.
• realizację programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz rozwój bazy służącej do jej

realizacji, wsparcie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną, dofinansowanie konfe-
rencji, seminariów, szkoleń warsztatów, olimpiad i konkursów,

• realizacje badań środowiska na terenie całego województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (badania jakości powietrza, wód po-
wierzchniowych oraz wód podziemnych), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wro-
cławiu (w zakresie monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych oraz utrzymania stacji badania
skażeń radioaktywnych w Obserwatorium IMGW na Śnieżce),

• modernizację i rozbudowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Monitorowania Pogodowego – etap I
(zadanie zrealizowane przez Powiat Świdnica),

• realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci zamieszkujących na terenach, na których wystę-
pują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska – w 2007 r. objęto nim 477n dzieci,

• dofinansowanie wapnowania gleb na terenie Dolnego Śląska – w latach 2006–2007 zwapnowano
ogółem 6.780 ha w 26 powiatach.

Wypłaty ze środków Funduszu według podstawowych dziedzin w 2007 r. kształtowały się następująco:
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/n40-64-74,

– 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 Regnicy, 59-220 Regnica, ul. F. Skarbka n, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-n00 Wałbrzych, ul. Słowackiego 2na–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/n40-62-02.
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