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2714

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE
NR XXII/154/08

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruw opoawi w rapaw  popow 
de pinipis nieruw opoawi zajęt w  na prowadzenie działalnoawi gospodarwzej
                                      na terenie gpin  Bolków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2145, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 ) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:
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§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania
pomocy de minimis, do której ma zastosowanie
rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 379/5 z
28 grudnia 2006 r.).

2. Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom
wymienionym w art. 1 ust. 1 lit. a–h rozporzą-
dzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzą-
cemu działalność gospodarczą na nieruchomości
położonej na terenie gminy Bolków, łącznie z inną
pomocą de minimis uzyskaną przez niego w ciągu
trzech ostatnich lat budżetowych, nie może prze-
kroczyć równowartości 200 tysięcy euro, a dla
podmiotów gospodarczych działających w sektorze
transportu drogowego 100 tysięcy euro.

§ 3

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle lub ich części związane bezpo-
średnio z nowo uruchomioną działalnością gospo-
darczą przez przedsiębiorców, którzy podejmą po
raz pierwszy, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
wejściem w życie niniejszej uchwały, działalność
gospodarczą na terenie gminy Bolków.

2. Warunkiem zwolnienia jest utworzenie nowych
miejsc pracy w przeliczeniu na osoby zatrudnio-
ne na podstawie umowy o pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy bez uwzględnienia pracow-
ników młodocianych i emerytów.

3. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości
wynosi odpowiednio:
a) rok w przypadku utworzenia od 3 do 5 no-

wych miejsc pracy,
b) 2 lata w przypadku utworzenia od 6 do 12

nowych miejsc pracy,
c) 3 lata w przypadku utworzenia od 13 do 20

nowych miejsc pracy,
d) 4 lata w przypadku utworzenia powyżej 20

nowych miejsc pracy.
4. Wysokość zwolnienia nie może przekraczać

określonego procentowo należnego podatku
rocznego, o którym mowa w ust. 1, liczonego
od powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej
budynków lub ich części oraz od wartości bu-
dowli:
a) 100% – w przypadku zwolnienia przez

pierwszy rok,
b) 80% – w przypadku zwolnienia przez drugi

rok,
c) 60% m w przypadku zwolnienia przez trzeci

rok,
d) 40% m w przypadku zwolnienia przez czwar-

ty rok.
5. Korzystający z pomocy określonej niniejszą

uchwałą jest zobowiązany do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz do zachowania
utworzonych miejsc pracy co najmniej przez
okres objęty zwolnieniem.

6. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podat-
nika złożony nie później niż 3 miesiące od dnia,
w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia,
po udokumentowaniu faktu rozpoczęcia działal-
ności oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

§ 4

1. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 3, może
skorzystać także przedsiębiorca, który poszerza
swoją działalność i w związku z tym tworzy no-
we miejsca pracy.

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 obejmuje
wówczas tylko nieruchomości przeznaczone na
poszerzenie działalności gospodarczej.

3. Do zwolnienia określonego w niniejszym para-
grafie stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

§ 5

Na początku każdego roku podatkowego, najpóź-
niej do 31 stycznia, podatnik korzystając ze
zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć organowi
podatkowemu:
a) informacje dotyczące poziomu zatrudnienia oraz

wysokości otrzymanej pomocy de minimis w
okresie obejmującym bieżący rok budżetowy,

b) zaświadczeń według stanu na 31 grudnia minio-
nego roku wydanych przez:
1) właściwy Urząd Rkarbowy o niezaleganiu z

zapłatą podatków,
2) właściwy oddział ZUR o niezaleganiu z zapła-

tą składki na ubezpieczenie społeczne za za-
trudnionych pracowników.

§ 6

1. O każdej zmianie stanu zatrudnienia powodują-
cej utratę prawa do zwolnienia od podatku od
nieruchomości, podatnik jest zobowiązany po-
wiadomić organ podatkowy w formie pisemnej
w terminie 14 dni od daty jej zaistnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo
do zwolnienia od podatku od nieruchomości po-
cząwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego
prawa.

3. W razie niepowiadomienia organu podatkowego
o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę
zwolnienia, podatnik traci prawo do zwolnień
udzielanych na podstawie niniejszej uchwały w
okresie następnych 4 lat podatkowych.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podat-
kowy co do spełnienia warunków uprawniają-
cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do
zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze
zwolnienia oraz w okresie następnych 4 lat po-
datkowych.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4, są
zobowiązani do zwrotu całej nienależnie otrzy-
manej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej.

6. Przepis ust. 5 stosuje się także do podatnika,
który zaprzestanie wykonywania działalności
gospodarczej na terenie gminy Bolków w okresie
wcześniejszym niż wymienionym w § 3 i § 4.
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§ 7

Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale,
nie dotyczą:
1) przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobo-

wiązań podatkowych oraz innych należności
pieniężnych stanowiących dochód gminy Bol-
ków,

2) podmiotów powstałych w wyniku przekształceń
prawnych lub majątkowych dotyczących tych
podmiotów, przy czym przez każde przekształ-
cenie majątkowe należy rozumieć każde prze-
kształcenie dotyczące istniejącego przedsiębior-
stwa bez istotnej zmiany podmiotu, przedmiotu
lub rozmiaru jego działalności, jak np. wniesienie
przedsiębiorstwa aportem do spółki lub utwo-
rzenie jednoosobowej spółki kapitałowej,

3) podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost
zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia pra-
cowników interwencyjnych lub bezrobotnych
zatrudnionych do robót publicznych.

§ 8

Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kon-
troli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do

korzystania ze zwolnienia, na zasadach określonych
w ustawie Ordynacja podatkowa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bolkowa.

§ 10

Traci moc uchwała nr XLV/290/02 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości nowo po-
wstałych podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność produkcyjną lub usługową, które utwo-
rzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy
Bolków.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

PRZEWODNImZDmI RDDI

MAREK JANAS

2715

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
NR XIX/88/2008

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie okrealenia t godniowego obowiązkowego w piaru godzin zajęć
dla nauwz wieli realizująw w  w rapaw  stosunku praw  obowiązki okrealone
   dla stanowisk o różn p t godniow p obowiązkow p w piarze godzin

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674) i art.
19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych, Rada
Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ra-
mach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązko-
wym wymiarze godzin, ustalonym w oparciu o
odrębne przepisy, według następującego wzoru:

WZ = (a+b+…) : (a:X + b:Y+...)b gdzie:

WZ – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć nauczyciela;

ab b –oznacza liczbę godzin poszczególnych sta-
nowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły;

XbY –oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Wymiar, o którym mowa w ust.1, przyjmuje się
w pełnych godzinach w taki sposób, że pomija
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się wartość do 0,5, a od 0,5 przyjmuje się za
pełną godzinę.

3. Wszystkie godziny zajęć realizowane przez na-
uczycieli, o których mowa w ust.1, powyżej
ustalonego tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć stanowić będą godziny po-
nadwymiarowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 3

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

2716

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE
NR 158/XXV/08

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie uw walenia regulapinu udzielania popow  paterialnej o w arakterze
sowjaln p dla uwzniów zapieszkał w  na terenie Gpin  Miejskiej Piew owiwe

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

§ 1

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego okre-
ślenia jest mowa o:
1) regulapinie – rozumie się przez to regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Piechowice,

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

3) uwzniu – rozumie się przez to osoby wymienione
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zmianami) zamieszkujące te-
ren Gminy Piechowice,

4) st pendiup – rozumie się przez to stypendium
szkolne,

5) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny,
6) popow  paterialnej o w arakterze sowjaln p –

należy przez to rozumieć stypendium i zasiłek
szkolny.

§ 3

1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przy-
znaje Burmistrz ze środków przewidzianych na
ten cel każdorazowo w budżecie gminy.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza
się 5% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 4

Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem
do pełnych złotych w ten sposób, że 49 groszy

pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje
się za pełną złotówkę.

§ 5

1. Rtypendium szkolne będzie udzielane uczniom w
formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-

tów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym: wyrównawczych, sportowych, muzycz-
nych, komputerowych, artystycznych, tury-
stycznych, nauce języków obcych itp. wy-
kraczających poza zajęcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-
tów udziału w zajęciach organizowanych po-
za szkołą, w tym udział w kursach nauki ję-
zyków obcych, nauki pływania, w kursach
komputerowych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-
tów udziału w zajęciach współorganizowa-
nych przez szkołę poza jej siedzibą, np. wyj-
ście całej klasy do kina, teatru lub na inną
imprezę, wyjazd dzieci danej klasy na „zielo-
ną szkołę” lub wycieczkę szkolną,

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-
nym, w szczególności zakup: podręczników,
lektur, encyklopedii, słowników i innych wy-
dawnictw pomocniczych w realizacji procesu
dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju
sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju
szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wyma-
gane, kaset i płyt mD wykorzystywanych do
nauki, zakup wymaganych przez szkołę mate-
riałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

2. Rtypendium szkolne dla uczniów szkół oraz ko-
legiów oprócz form wymienionych w ust. 1 mo-
że być udzielone w formie całkowitego lub
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częściowego pokrycia kosztów związanych z
dojazdem do szkoły oraz z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, w tym: koszty
transportu do i ze szkoły środkami komunikacji
zbiorowej, zakwaterowania w internacie, bursie,
na stancji.

§ 6

W przypadku gdy wysokość środków przeznaczo-
nych na stypendia jest mniejsza niż potrzeby wyni-
kające ze złożenia wniosków kwalifikujących się do
udzielenia stypendium, pierwszeństwo w jego uzy-
skaniu mają uczniowie spełniający w kolejności
następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
2) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
3) w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała

choroba,
4) pochodzą z rodzin wielodzietnych (czworo i wię-

cej dzieci),
5) w rodzinie występuje bezrobocie,
6) rodzina niepełna,
7) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych przez rodziców.

§ 7

1. Wniosek o stypendium składa się w Urzędzie
Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49 w po-
koju nr 1, po uzyskaniu opinii dyrektora szkoły.

2. W przypadku składania wniosku po 15 września
z powodu pogorszenia się sytuacji dochodowej
rodziny, stypendium szkolne ustala się na no-
wych warunkach dochodowych rodziny, po-
cząwszy od miesiąca, w którym złożono wnio-
sek.

§ 8

Wysokość miesięczna stypendium wynosi:
1) 170% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust.

2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym
na osobę w rodzinie do 25% kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U
Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

2) 140% do 170% kwoty określonej w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz.
2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym
na osobę w rodzinie od 26% do 50% kwoty, o
której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

3) 80% do 140% kwoty określonej w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz.
2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym
na osobę w rodzinie od 51% do 75% kwoty, o
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

4) do 140% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze
zmianami) przy dochodzie miesięcznym na oso-
bę w rodzinie od 76 % do 100 % kwoty, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593 ze zmianami).

§ 9

Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się in-
dywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając do-
datkowo okoliczności § 6.

§ 10

Zasiłek szkoln  przyznaje się w przypadku zaistnie-
nia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego w szcze-
gólności:
1) długotrwała choroba,
2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów

ucznia,
3) straty w gospodarstwach domowych wynikłych

ze zdarzeń losowych miedzy innymi takich jak:
powódź, pożar, huragan,

4) kradzież,
5) inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające

prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrud-
niające naukę ucznia.

§ 11

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa
się w Urzędzie Miasta Piechowice, ul. Żymier-
skiego 49, w pokoju nr 1, po uzyskaniu opinii
dyrektora szkoły.

§ 12

1. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzy-
mywanego stypendium szkolnego w wysokości
wynikającej z art. 90e ust. 3 ustawy nie więcej
niż dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

2. Zasiłek przyznaje się niezależnie od wysokości
dochodów uzyskanych przez członków rodziny
ucznia.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Piechowice.

§ 14

Traci moc uchwała nr 175/XXXIII/2005 Rady Mia-
sta Piechowice z dnia 22 marca 2005 roku.

§ 15

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

PRZEWODNImZPmD
RDDI MIEJRKIEJ

HALINA WIECZOREK
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2717

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBWTCE
NR XXIV/175/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawki prowentowej opłat  adiawenwkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska
w Robótce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
jej podziału w wysokości 30 % różnicy wartości
nieruchomości przed i po podziale.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Robótka.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXIX/243/05 Rady Miejskiej
w Robótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej.

§ 4

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

2718

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBWTCE
NR XXIV/177/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

zpieniająwa uw wałę nr XXXVII/278/05 Rad  Miejskiej w Sobótwe z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie okrealenia zasad zb wiab w dzierżawienia
lub w najęwia pajątku trwałego sapodzielnego publiwznego zakładu opieki
                                              zdrowotnej

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 ze zm.) i art.
53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 14 z 2007 r., poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Robótce
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVII/278/05 Rady Miejskiej w
Robótce z dnia 24 listopada 2005 r. § 6 otrzymuje
brzmienie:
„1. Zbycie mienia ruchomego następuje w trybie:

1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego do podmiotów

udzielających świadczeń zdrowotnych,
3) bezprzetargowym, gdy nie dojdzie do zbycia

mienia w trybach określonych w pkt.1 i pkt
2,

2. Przetarg , o którym mowa w ust.1 pkt. 1 i 2,
może być przeprowadzony w formie pisemnej

lub ustnej. Warunki przetargu określa dyrektor
zakładu.

3. mena wywoławcza mienia ruchomego, prze-
znaczonego do zbycia w drodze przetargu, nie
może być niższa niż aktualna wartość rynko-
wa.

4. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wyni-
kiem negatywnym, przeprowadza się drugi
przetarg z zachowaniem trybu określonego w
ust. 6-8 , w okresie nie dłuższym niż dwa mie-
siące, licząc od daty jego zamknięcia. Do dru-
giego przetargu dyrektor zakładu może obniżyć
cenę wywoławczą ustaloną do pierwszego
przetargu do 50%.
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5. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, dyrektor zakładu może zbyć
mienie ruchome w trybie bezprzetargowym w
drodze rokowań.

6. Ogłoszenie o przetargu obejmuje co najmniej
czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetar-
gu oraz informację, że przedmiot przetargu
objęty jest wykazem, o którym mowa w § 5
ust. 1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na
okres nie krótszy niż 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie zakładu, w Urzędzie Miasta i Gminy
oraz zamieszcza w prasie lokalnej i na stronie
internetowej gminy Robótka.

7. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora zakładu, z tym że w skład komisji
obligatoryjnie wchodzą przewodniczący Komi-
sji Rady Miejskiej w Robótce: Budżetowo-
Gospodarczej i Rolnictwa, Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Rportu, Rpraw Obywatelskich, Rewi-
zyjnej.

8. W przetargu na zbycie mienia ruchomego jako
oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) dyrektor zakładu, jego zastępcy oraz głów-

ny księgowy,

2) osoby prowadzące przetarg lub wykonujące
czynności związane z przetargiem,

3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób
wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz osoby po-
zostające z osobami wymienionymi w pkt.
1 i 2 w takim stosunku prawnym lub fak-
tycznym, że mogłoby to budzić wątpliwości
co do ich bezstronności.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Robótka.

§ 3

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

2719

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBWTCE
NR XXIV/178/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw  uliw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. –
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada
Miejska w Robótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwę RKOWRONKOWD ulicy poło-
żonej w miejscowości Robótka, oznaczonej geo-
dezyjnie jako część działki nr 2/47, DM-19, ob-
ręb Rtrzeblów.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Robótka.

§ 3

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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Załąwznik nr 1 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/178/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2719)
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2720

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBWTCE
NR XXIV/179/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw  uliwop

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. –
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada
Miejska w Robótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwę BOCZNA ulicy położonej w
miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geode-
zyjnie jako część działki nr 6/84, DM-1, obręb
Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 2

1. Nadaje się nazwę BRZOZOWA ulicy położonej w
miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geode-
zyjnie jako część działki nr 5/118, DM-1, obręb
Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do
uchwały.

§ 3

1. Nadaje się nazwę KSIĘŻYCOWA ulicy położonej
w miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geo-
dezyjnie jako część działki nr 5/118, DM-1, ob-
ręb Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 3 do
uchwały.

§ 4

1. Nadaje się nazwę KWIATOWA ulicy położonej w
miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geode-
zyjnie jako część działki nr 5/118, DM-1, obręb
Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 4 do
uchwały.

§ 5

1. Nadaje się nazwę LETNIA ulicy położonej w
miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geode-
zyjnie jako część działki nr 6/84, DM-1, obręb
Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 5 do
uchwały.

§ 6

1. Nadaje się nazwę OKWLNA ulicy położonej w
miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geode-
zyjnie jako część działki nr 6/84, DM-1, obręb
Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 6 do
uchwały.

§ 7

1. Nadaje się nazwę PLAC MATKI BOŻEJ DOBREJ
RADY placowi położonemu w miejscowości Ru-
listrowiczki, oznaczonemu geodezyjnie jako:
część działki nr 5/118 i działka nr 5/110, DM-1,
obręb Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny placu zawiera załącznik nr 7 do
uchwały.

§ 8

1. Nadaje się nazwę SŁONECZNA ulicy położonej
w miejscowości Rulistrowiczki, oznaczonej geo-
dezyjnie jako część działki nr 5/118, DM-1, ob-
ręb Rulistrowiczki.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 8 do
uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Robótka.

§ 10

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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Załąwznik nr 1 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 2 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 3 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 4 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250 –  19281  – Poz. 2720

Załąwznik nr 5 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 6 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 7 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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Załąwznik nr 8 do uw wał  Rad  Miejskiej
w Sobótwe nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipwa
2008 r. (poz. 2720)
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2721

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBWTCE
NR XXIV/184/08

z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia stref  płatnego parkowaniab stawek opłat i opłat dodat-
kow w  za parkowanie oraz sposobu iw  pobierania na drogaw 
                                  publiwzn w  Miasta Sobótka

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Robótce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie
Miasta Robótka, w obrębie następujących ulic:
1) ulicy Świdnickiej, na odcinku od Pl. Wolności do

Rynku – oznaczonej na załączniku graficznym
cyfrą 1;

2) Rynku, całego – oznaczonego na załączniku
graficznym cyfrą 2;

3) ulicy Ddama Mickiewicza, od Rynku do skrzy-
żowania z ul. Warszawską – oznaczonej na za-
łączniku graficznym cyfrą 3;

4) ulicy Św. Jakuba, od Rynku do skrzyżowania z
ul. Rzkolną – oznaczonej na załączniku graficz-
nym cyfrą 4;

5) ulicy Tadeusza Kościuszki, od skrzyżowania z ul.
Rzkolną do skrzyżowania z ul. Ddama Mickiewicza
– oznaczonej na załączniku graficznym cyfrą 5.

§ 2

Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty
pobiera się za parkowanie w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00, za
wyjątkiem świąt.

§ 3

Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie płatnego par-
kowania:
– za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
– za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
– za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
– za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę

parkowania – 2,00 zł,
– za abonament miesięczny – 200,00 zł,
– za abonament miesięczny mieszkańca strefy –

60,00 zł.

§ 4

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, niezależ-
nie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

§ 5

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za
przewidywany okres postoju.

2. Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach,
zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych.

3. Opłatę uiszczaną w parkomacie wnosi się za
dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do
czasu parkowania, przy czym minimalna opłata
wynosi 1,00 zł (za 30 minut).

4. Opłaty abonamentowe uiszcza się przez wyku-
pienie karty parkingowej w kasie Urzędu Miasta
i Gminy.

5. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany
jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w
sposób widoczny z zewnątrz.

6. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu
we wszystkich miejscach strefy płatnego par-
kowania, do czasu upływu opłaconego okresu.

7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Opłatę dodatkową, wraz z nieuiszczoną opłatą
za parkowanie, uiszcza się w kasie Urzędu Mia-
sta i Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy.

2. Nieuiszczone opłaty za parkowanie podlegają
ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 7

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie
następujących pojazdów:
a) taksówek – za postój do 10 minut, w związku z

oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pa-
sażera,

b) pojazdów dostarczających zaopatrzenie do po-
bliskich sklepów i zakładów usługowych – przez
czas rozładunku, nie dłużej niż 30 minut.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Robótka.

§ 9

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI MIEJRKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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Załąwznik grafiwzn  do uw wał  Rad 
Miejskiej w Sobótwe nr XXIV/184/08
z dnia 25 lipwa 2008 r. (poz. 2721)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚL SKIEJ
NR XXII/178/08

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie okrealenia szwzegółow w  warunków prz znawania i odpłatnoawi
za usługi opiekuńwze i spewjalist wzne usługi opiekuńwze oraz szwzegółow w 
warunków wzęawiowego lub wałkowitego zwolnienia od opłatb jak również
                                       tr bu iw  pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U.
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowe warunki przyznawania usług opie-

kuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuń-
czych, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nym,

2) szczegółowe warunki ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznym,

3) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, o których mowa w pkt 2,

4) tryb pobierania opłat, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opie-
kuńcze dostosowane są w szczególności do potrzeb
osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności,
choroby, sytuacji rodzinnej, sytuacji materialnej.

§ 3

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opiekuńczych uza-
leżniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego
rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w
drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których
dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu za-
mieszkania ustala się w zależności od posiada-
nego dochodu na osobę w rodzinie. Odpłatność
ustala się następująco:

Dochód na osobę w rodzinie liczony procentowo
od kryterium dochodowym określonym w art. 8 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu kosztów liczona w %
od kosztów usługi

Do 100 Bezpłatne
101-130 5
131-150 10
151-170 20
171-200 30
201-300 50
301-400 75

Powyżej 400 100
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2. Ustala się koszt świadczenia 1 godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych w wysokości kosztów poniesionych przez
GOPR w planowanym na dany rok rozdziale
85228 podzielonych przez liczbę wypracowa-
nych godzin przez opiekunki domowe i pielę-
gniarkę.

§ 6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba
zainteresowana na jej wniosek lub na wniosek pra-
cownika socjalnego może być częściowo lub cał-
kowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności  za
usługi opiekuńcze lub za specjalistyczne usługi
opiekuńcze, w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka

rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce,

2) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą
pomocy w formie usług opiekuńczych lub spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co
najmniej jedną przewlekle chorą,

3) zdarzenia losowe,
4) udokumentowane ponoszenie wydatków na

leczenie.

§ 7

Opłaty za usługi opiekuńcze oraz za specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczeniobiorca uiszcza go-
tówką w terminie do 10 dnia miesiąca następują-
cego po wykonaniu usługi do kasy GOPR.

§ 8

Z dniem wejścia w życie uchwały:
1) traci moc uchwała nr XXIX/273/04 Rady Miej-

skiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2004
roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/222/04 Rady
Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca
2004 roku w sprawie określenia zasad przyzna-
nia świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad
zwrotu tych świadczeń,

2) w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale
traci moc uchwała nr XXIII/222/04 Rady Miej-
skiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004
roku w sprawie określenia zasad przyznania
świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad
zwrotu tych świadczeń.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Środy Śląskiej.

§ 10

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

PRZEWODNImZPmI RDDI

ZBIGNIEW SOZAŃSKI

2723

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXII/282/08

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zpian  kategorii niektór w  dróg w Świdniw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące
drogi w Świdnicy:
1) droga nr 3396D Świdnica, ul. Kazimierza

Odnowiciela ( na odcinku od ul. Henryka Poboż-
nego do ul. Esperantystów );

2) droga nr 3396D Świdnica, ul. Henryka Pobożne-
go;

3) droga nr 3396D Świdnica, ul. Waleriana Łuka-
sińskiego (na odcinku od ul. Esperantystów do
ul. Henryka Pobożnego).

§ 2

Pozbawia się kategorii drogi gminnej ul. Bogusza
Rtęczyńskiego w Świdnicy – droga nr 112049D.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Świdnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1
stycznia 2009 r.

PRZEWODNImZPmI RDDI

MICHAŁ SZUKAŁA
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XIX/108/2008

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia nazw uliw we wsi Kapieniew Wrowławski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy mzernica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić nazwy ulic we wsi
1. Kapieniew Wrowławski:

1) ul. Miodowa – /wzeać działki nuper 626/4b
działka nuper 615/3 oraz wzęać działki nuper
614/9/ – biegnie od ulicy Niedźwiedziej
/działka nr 547/ w kierunku północno-
wschodnim, przecina rów /działka numer
262/ oraz ulicę Rolną /działka nr 629/, bie-
gnąc dalej, następnie na wysokości działki
numer 614/10 załamuje się i biegnie w kie-
runku północno-zachodnim, następnie po-
nownie załamuje się na wysokości działki nr
882/5 i biegnie w kierunku północno-
wschodnim do działki numer 882/13

2) ul. Sosnowa – /działka nuper 237/18/ – bie-
gnie od końca ulicy Topolowej /działka nr
254/ w kierunku południowo-zachodnim do
działki numer 237/19.

§ 2

Położenie ulic i ich przebieg przedstawiają szkice
sytuacyjne, stanowiące załączniki nr 1 oraz 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
mzernica.

§ 4

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI GMINI

KAROL PIETRUCHA
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2725

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJWW
NR XX/148/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

zpieniająwa uw wałę Rad  Gpin  Mawiwojów nr XXV/159/05 z dnia
29 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia d rektorów gipnazjup
i szkół podstawow w b prowadzon w  przez Gpinę Mawiwojów
do załatwienia ind widualn w  spraw z zakresu popow  paterialnej
                       o w arakterze sowjaln p dla uwzniów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmia-
nami) i art. 90m ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572z późn. zmianami) – Rada Gminy
Mściwojów uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Mściwojów nr
XXV/159/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie
upoważnienia dyrektorów gimnazjum i szkół pod-
stawowych, prowadzonych przez Gminę Mściwo-
jów, do załatwienia indywidualnych spraw z zakre-
su pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów wprowadza się zmiany:
w § 1 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach –

Pana Krzysztofa Rkalika,”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Mściwojów.

§ 3

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

PRZEWODNImZPmI
RDDI GMINI

JERZY DELANOWSKI

2726

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
NR XVI/111/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zpian piejswowego planu zagospodarowania przestrzennego
gpin  Warta Bolesławiewka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218), art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz na podstawie
uchwały Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr VI/36/07 z dnia 10 kwietnia
2007 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka oraz uchwały
nr IX/58/07 z dnia 11 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
przystąpienia do wprowadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, Rada Gminy w Warcie Bolesła-
wieckiej, po zbadaniu zgodności zmian planu z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego
uchwał nr IX/51/99 dnia 29 kwietnia 1999 roku uchwala, co następuje:
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§ 1

Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Warta Bolesła-
wiecka uchwalonego uchwałą nr XXV/124/05
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
26 kwietnia 2005 roku.

§ 2

1. Integralna częścią ustaleń zmian planu  stano-
wiących treść niniejszej uchwały są następujące
załączniki:
1) Rysunki zmian planu, stanowiące załączniki

od 1 do 45 do uchwały Rady Gminy w War-
cie Bolesławieckiej,

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy stanowiące załącznik nr 46

3) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu
w czasie wyłożenia do publicznego wglądu
stanowiące załącznik nr 47.

2. Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są
następujące oznaczenia graficzne rysunków pla-
nów:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania,

2) symbole określające przeznaczenie terenów:
MN, MNU, RM, RU, UO, UT, P, ZL, ZLd, R,
KR, E, KDPJ, KDD, KDD,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) granice stref ochronnych od sieci energe-

tycznych i gazowych,
5) granica strefy zagrożenia okresowymi wyle-

wami i podtopieniami,
6) obiekty wpisane do rejestru i ewidencji za-

bytków oraz inne obiekty i obszary objęte
ochroną konserwatorską, których szczegóło-
we zasady ochrony określono w § 8.

3. Ustaleniami zmian planu są również oznaczenia
układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne
elementy rysunku planu, służące realizacji usta-
leń niniejszej uchwały.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne, sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmiany

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa § 1 niniejszej
uchwały,

2) przepisaw  szwzególn w  – należy przez to
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikające z prawomocnych
decyzji administracyjnych,

3) r sunkaw  zpian planu – należy przez to ro-
zumieć graficzne zapisy zmian planu, od nr 1
do nr 45 przedstawione na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:2000, będące za-

łącznikami graficznymi do uchwały Rady
Gminy w Warcie Bolesławieckiej.

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
wyznaczony na rysunkach zmian planu linia-
mi rozgraniczającymi, w którego każdym
punkcie obowiązują te same ustalenia,

5) przeznawzeniu podstawow p terenu – należy
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do
lokalizacji w danym terenie, które w ramach
realizacji planu winno stać się dominującą
formą wykorzystania terenu; wprowadzenie
innych niż podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,

6) przeznawzeniu uzupełniająw p terenu – nale-
ży przez to rozumieć działalność inną niż
podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na
danym terenie przy spełnieniu dodatkowych
warunków, oraz wcześniejszej lub równocze-
snej realizacji przeznaczenia podstawowego,

7) przeznawzeniu t pwzasow p – należy przez
to rozumieć sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w
planie,

8) nieprzekrawzaln w  liniaw  zabudow  – należy
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach zmian planu, której żaden element za-
budowy nie może przekroczyć,

9) kaleniwow p układzie zabudow  – należy
przez to rozumieć budynek lub zespół budyn-
ków o dachach dwuspadowych, których ka-
lenica jest równoległa do obowiązującej lub
nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przy-
padku zabudowy o niewyznaczonej planem
linii zabudowy, do osi najbliższej drogi przy
której zlokalizowany jest budynek,

10) zakazie zabudow  – należy przez to rozumieć
zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubatu-
rowych, o którym mowa w art. 16 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717).

§ 4

Zasad  ow ron  i kształtowania
ładu przestrzennego

Na całym obszarze objętym zmianami planu obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać

istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, for-
mę, detal architektoniczny i materiały charakte-
rystyczne dla regionalnego budownictwa,

2) zaleca się aby realizacja nowej zabudowy była
prowadzona poza terenami podmokłymi i zale-
wowymi określonymi na rysunku planu,

3) zabudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niż
ustalone przeznaczenie podstawowe i dopusz-
czalne ustala się jako tymczasową; dla zabudo-
wy istniejącej o charakterze tymczasowym do-
puszcza się  remonty budynków bez możliwości
rozbudowy,
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4) dopuszcza się dokonywania nowych podziałów
geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia do-
stępu do drogi publicznej dla podzielonych nieru-
chomości oraz spełnienia warunków jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 5

Przeznawzenie terenów oraz linie rozgraniwzająwe
teren  o różn p przeznawzeniu lub różn w  zasa-
daw  zagospodarowaniab parapetr  i wskaźniki
kształtowania zabudow  oraz zagospodarowania
terenub w t p linie zabudow b gabar t  obiektów
         i wskaźniki intens wnoawi zabudow 

1. MN/1-10 oraz MN/12-41 – przeznaczenie pod-
stawowe – zabudowa pieszkaniowa jednoro-
dzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej
intensywności zabudowy,
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi

wbudowane w części parterowej, urządze-
nia towarzyszące, zieleń urządzona,

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: ga-
raże i budynki gospodarcze wolno stojące,

3) zabrania się lokalizowania w granicach
działek obiektów i urządzeń usługowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi do przedsięwzięć mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwa-
rzających uciążliwości dla mieszkańców i
środowiska przyrodniczego oraz wymagają-
cych wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu
doby) obsługi transportowej i ciężkiego (po-
nad 3,5 tony) transportu dostawczego,

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość modernizowanej lub nowo

realizowanej zabudowy nie może prze-
kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych
plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu
(najniższego) do szczytu kalenicy, da-
chy o symetrycznym układzie połaci (w
tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną lub innymi
materiałami o fakturze dachówkopo-
dobnej,

b) bryłą budynku należy nawiązać do ist-
niejącej w sąsiedztwie zabudowy o cha-
rakterystycznych cechach regionalnych,

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie
w modernizowanych i nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych połaci da-
chowych o spadkach 30-45°, w ukła-
dzie symetrycznym (dopuszcza się dachy
wielospadowe),

d) dopuszcza się stosowanie dachów jed-
nospadowych wyłącznie w budynkach
gospodarczych lub towarzyszących,

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabu-
dowę (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 45% powierzchni działek,
pozostałą część należy użytkować jako
czynną biologicznie (trawniki, zieleń
ozdobna, ogrody itp.),

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzy-
szących (usług wbudowanych) ustala
się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo.

5) dla terenu MN/37 położonego w Warcie
Bolesławieckiej, przy drodze wojewódzkiej
nr 363 określa się:
a) linię zabudowy w odległości 10m od linii

rozgraniczającej drogę,
2. MNU/1-3 – przeznaczenie podstawowe – tere-
n  zabudow  pieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszwzeniep usług:
1) jako funkcję dominującą, podstawową

ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi
wbudowane w części parterowej oraz wol-
no stojące, urządzenia towarzyszące, zieleń
urządzona oraz obiekty infrastruktury tech-
nicznej,

3) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące:
garaże i budynki gospodarcze wolno stoją-
ce, wbudowane lub dobudowane do budyn-
ku, nieprzekraczające 25% powierzchni
użytkowej zabudowy działki,

4) zabrania się lokalizowania w granicach
działek obiektów i urządzeń usługowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, stwarzających uciążliwości dla miesz-
kańców i środowiska przyrodniczego oraz
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy
w ciągu doby) obsługi transportowej i cięż-
kiego (ponad 3,5 tony) transportu do-
stawczego, z wyłączeniem realizacji sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej oraz
dróg (ulic),

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość modernizowanej lub nowo re-

alizowanej zabudowy nie może przekro-
czyć 2 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż
12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, zaleca się
dachy o symetrycznym układzie połaci
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o
pokryciu dachówką ceramiczną lub in-
nymi materiałami o fakturze dachówko-
podobnej,

b) parametry dotyczące linii zabudowy
określone zostały w § 6 oraz na rysun-
kach planów.

c) bryłą budynku należy nawiązać do ist-
niejącej w sąsiedztwie zabudowy o cha-
rakterystycznych cechach regionalnych,

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie
w modernizowanych i nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych połaci da-
chowych o spadkach 30-45°, w ukła-
dzie symetrycznym (dopuszcza się dachy
wielospadowe),
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e) dopuszcza się stosowanie dachów jed-
nospadowych wyłącznie w budynkach
gospodarczych lub towarzyszących,

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabu-
dowę (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 50% powierzchni działek,
pozostałą część należy użytkować jako
czynną biologicznie (trawniki, zieleń
ozdobna, ogrody itp.),

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzy-
szących (usług wbudowanych) ustala
się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo.

6) Dla terenu MNU/3 określa się:
a) bezwzględny zakaz lokalizowania wjaz-

dów z drogi krajowej nr 4 klasy GP.
b) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej
c) inwestor poniesie koszty ochrony projek-

towanej zabudowy przed hałasem komu-
nikacyjnym.

3. RM/1-4 przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudow  zagrodowej w gospodarstwaw  rol-
n w b  odowlan w  i ogrodniwz w 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) adaptacje istniejących budynków miesz-
kalnych i gospodarczych na cele zabu-
dowy mieszkaniowej oraz usług towa-
rzyszących, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi niewymagające wielokrotnego w

ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego
(ponad 3,5 tony) transportu dostawcze-
go,

b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach
działek obiektów i urządzeń usługowych lub
hodowlanych, stwarzających zagrożenie lub
uciążliwości dla mieszkańców i środowiska
przyrodniczego,

4) Ustala się warunki, zasady i standardy
kształtowania zabudowy i urządzania tere-
nu:
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekra-

czalne linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu. Dla działek, gdzie nie są wy-
znaczone linie zabudowy, zabudowę na-
leży lokalizować zgodnie z przepisami
szczególnymi i odrębnymi,

b) ustala się maksymalną wysokość nowo
realizowanych budynków mieszkalnych
na trzy kondygnacje naziemne – maksy-
malna wysokość ściany liczona od pod-
stawy ściany do okapu dachu  na 8 m,

c) ustala się maksymalną wysokość nowo
realizowanych budynków usługowych na
trzy kondygnacje naziemne – maksymal-
na wysokość ściany liczona od podsta-
wy ściany do okapu dachu na 10 m,

d) obowiązuje stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach

mieszkalnych połaci dachowych o spad-
kach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowa-
nie dachów jednospadowych wyłącznie
w budynkach usługowych, garażowych,
gospodarczych lub towarzyszących,

e) ustala się maksymalny wskaźnik inten-
sywności zabudowy – 0,75,

f) ustala się minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej  w zagospodarowa-
niu działki  -  40%,

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo
realizowanych ogrodzeń od dróg publicz-
nych i terenów publicznych  do 1,8 m.,

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie ma-
teriałów naturalnych z przewagą drewna
i kamienia bądź żywopłotów,

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzy-
szących ustala się obowiązek wydziele-
nia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników
stałych i przebywających okresowo.

4. UO/1-4 – przeznaczenie podstawowe – teren 
usług oawiat  na wydzielonych działkach wraz
z zielenią towarzyszącą, ustalone jako cele pu-
bliczne,
1) dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy
istniejących obiektów z zachowaniem
dominującej funkcji usługowej, z zastrze-
żeniem zgodności z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na
inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem
zgodności nowych funkcji z wymogami
obowiązujących przepisów szczegól-
nych,

c) dopuszcza się możliwość adaptacji czę-
ści obiektów na cele mieszkaniowe dla
nauczycieli i pracowników administra-
cyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z
obowiązującymi przepisami szczególny-
mi.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) ustala się maksymalną wysokość nowo

realizowanych budynków mieszkalnych
na 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie
więcej niż 16 m licząc od poziomu tere-
nu (najniższego) do szczytu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabu-
dowę (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 70 % powierzchni działek,
pozostałą część należy użytkować jako
czynną biologicznie (trawniki, zieleń
ozdobna, ogrody itp.). Dla terenów UO/1
i UO/2 powierzchnię działek należy trak-
tować jako powierzchnię łączną.

3) dla terenów UO/1 i UO/2 położonych w
Iwinach, przy drodze wojewódzkiej nr 363
określa się:
a) linię zabudowy w odległości 10m od linii

rozgraniczającej drogę,
b) zakaz lokalizowania nowych zjazdów.
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4) dla terenu UO/4 w Rzczytnicy dopuszcza
się realizację usług kultury w formie świetli-
cy wiejskiej wraz z towarzyszącymi funk-
cjami: parkingi, chodniki, zieleń towarzyszą-
ca, place zabaw, itp.

5. UT/1 – przeznaczenie podstawowe – usługi
tur st ki i rekreawji ( pensjonatoweb  otelar-
skieb w t p dop opieki społewznej)b w skład
których wchodzą funkcje hotelowe i pensjona-
towe oraz lokale użytkowe, wraz z niezbędną
infrastrukturą na wydzielonych działkach,
1) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi socjalno-zdrowotne,
b) usługi handlu detalicznego,
c) gastronomia,
d) budynki gospodarcze,
e) garaże,
f) obiekty małej architektury,
g) urządzenia towarzyszące,
h) zieleń urządzona i izolacyjna,
i) funkcja mieszkalna jedynie w formie

mieszkania służbowego,
2) dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy
istniejących obiektów z zachowaniem
dominującej funkcji, z zastrzeżeniem
zgodności z obowiązującymi przepisami
odrębnymi,

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące

więcej niż 10% terenu, towarzyszące
funkcji dominującej, służące obsłudze te-
go terenu,

b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona,

4) dopuszcza się wyłącznie zabudowę miesz-
kaniową dla właściciela oraz zarządcy tere-
nu,

5) ustala się lokalne warunki, zasady i stan-
dardy kształtowania zabudowy i urządzania
terenu:
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy

nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnej plus poddasze użytkowe lecz
nie więcej niż 12m licząc od poziomu te-
renu (najniższego) do szczytu kalenicy,
dachy o symetrycznym układzie połaci
(w tym dopuszczalne wielospadowe),

b) obowiązuje pokrycie dachu dachówką
ceramiczną, cementową lub innymi ma-
teriałami o fakturze dachówkopodobnej,

c) powierzchnia zabudowy terenu nie może
być większa niż 50%,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 40%.

6. RU/1 – przeznaczenie podstawowe – teren 
obsługi produkwji w gospodarstwaw  roln w b
 odowlan w b ogrodniwz w  oraz gospodar-
stwaw  lean w  i r bawkiw , jako rozszerzenie
sąsiedniej funkcji RM/13.
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa ist-
niejących budynków zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi,

b) budowa nowych budynków zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach
zlikwidowanych.

2) Zabrania się lokalizowania w granicach
działek obiektów i urządzeń usługowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi do obiektów mogących
pogorszyć stan środowiska

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) ustala się maksymalną wysokość nowo

realizowanych budynków mieszkalnych
na 2 kondygnacje nadziemne plus pod-
dasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m
licząc od poziomu terenu (najniższego)
do szczytu kalenicy,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabu-
dowę (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 50 % powierzchni działek,
pozostałą część należy użytkować jako
czynną biologicznie (trawniki, zieleń
ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik inten-
sywności zabudowy – 0,75,

d) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i ma-
gazynów o wysokościach nieprzekracza-
jących 12 m. licząc od powierzchni terenu
do szczytu kalenicy lub najwyższego ele-
mentu konstrukcyjnego obiektu,

7. P/1 – przeznaczenie podstawowe – projektowa-
ne teren  działalnoawi produkw jnej, baz, skła-
dów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabu-

dowy:
a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towa-

rzyszących funkcji podstawowej, w tym
związanych z obsługą techniczną i trans-
portową, z zastrzeżeniem niedopuszczal-
ności powodowania uciążliwości w za-
kresie hałasu i zanieczyszczenia powie-
trza poza granicami terenów,

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospo-
darczej na różne podmioty ustala się obo-
wiązek uwzględnienia w projekcie podziału
obsługi transportowej i dojazdów do po-
szczególnych jednostek w aspekcie ochro-
ny przeciwpożarowej oraz dostępności wła-
ściwych służb do obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej obsługującej teren,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i ma-

gazynów o wysokościach nieprzekra-
czających 16m licząc od poziomu terenu
(najniższego) do najwyższego punktu,

b) dopuszcza się lokalizację związanych
trwale z terenem obiektów reklamo-
wych,

c) ustala się obowiązek zagospodarowania
terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,

d) powierzchnia zabudowy terenu nie może
być większa niż 40%,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250 –  19297  – Poz. 2726

e) powierzchnia biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 60%.

3) dla istniejących terenów przemysłowych
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej zabrania się loka-
lizowania inwestycji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska.

8. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – teren 
lasów
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie

z wymogami ochrony środowiska oraz w
oparciu o plany urządzania lasów,

2) dopuszcza się możliwość częściowego
przeznaczenia kompleksów leśnych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowe
(ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne,
ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcze-
śniejszego uzgodnienia z zarządcą .

9. ZLd/1 – przeznaczenie podstawowe – teren 
przewidziane do zalesienia,
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie

z wymogami ochrony środowiska oraz w
oparciu o plany urządzania lasów,

2) dopuszcza się możliwość częściowego
przeznaczenia kompleksów leśnych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowe
(ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne,
ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcze-
śniejszego uzgodnienia z zarządcą .

10. R/1-11 – przeznaczenie podstawowe – teren 
rolniwze – uprawy polowe,
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

tów kubaturowych,
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napo-

wietrznej i podziemnej infrastruktury tech-
nicznej, stacji transformatorowych, masz-
tów telekomunikacyjnych i elektrowni wia-
trowej, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi,

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych
dróg dojazdowych (gospodarczych),

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnie-
niu wymogów zawartych w przepisach
szczegółowych.

11. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – teren 
obsługi urządzeń kopunikawji sapow odowej:
garaże,
1) dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-

sności urządzeń towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z

żywopłotu, nieprzekraczające wysokości
2 m,

b) ustala się zagospodarowanie parkingu
zielenią wzdłuż ulic.

12. E/1– przeznaczenie podstawowe – teren  urzą-
dzeń elektroenerget wzn w  – stacje transforma-
torowe na działkach wydzielonych –użytkowanie
zgodnie z przepisami szczególnymi.
1) dla stacji transformatorowych dopuszcza

się ich usytuowanie na granicy działki

2) docelowa wielkość działek będzie określona
na etapie projektowym

3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości
do 1,5 m od granic działki pod warunkiem,
że stacja posiada ściany oddzielenia ppoż.

4) linie zabudowy określone w projekcie planu
nie obejmują budynków trafostacji

§ 6

Zasad  podernizawjib rozbudow  i budow 
s stepów infrastruktur  kopunikaw jnej

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń pu-
bliczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z
urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się
ich następującą klasyfikację funkcjonalną:
1) droga krajowa klas  A- KDA autostrada A-18
(dowelowo autostrada A-4)b wzęać projekto-
wanegob t pwzasowego węzła wraz ze strefą
uwiążliwoawi.
a) szerokość w liniach rozgraniczających

ustala decyzja ULD wg wskazań załączni-
ków graficznych do decyzji,

b) szerokość jezdni =  2 * 3,75 + pas awa-
ryjny 2 * 2,0–3,0 m z docelową dobudo-
wą trzeciego pasa ruchu dla każdej jezdni,

c) określa się strefę ograniczonego użytko-
wania w odległości do 150 m od linii roz-
graniczających autostradę wg decyzji lo-
kalizacyjnej,

d) dostępność terenów zainwestowanych
poprzez węzły wg decyzji lokalizacyjnej

e) odległość pomiędzy obiektami budowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie
może być mniejsza niż 30m na terenie za-
budowanym i nie mniejsza niż 50 m poza
terenem zabudowanym,

f) określa się przebieg według decyzji ULD
wg decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju miast nr GP-1/D-4/20/EM-
DŚ/98/348 z dnia 18.01.1999 roku

g) realizacja tymczasowego węzła dla obsługi
strefy nastąpi w granicach wyznaczonych
linii rozgraniczających na warunkach
uzgodnionych z zarządcą drogi.

2) drogi gpinne, dostępne bez ograniczeń, o para-
metrach drogi dojazdowej KDD,
a) szerokość w liniach rozgraniczających =

6–15 m,
b) szerokość jezdni = 4,0–7,0 m,
c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a

zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być
mniejsza niż 6 m na terenie zabudowanym i
nie mniejsza niż 15 m poza terenem zabudo-
wanym, chyba że inaczej wskazują nieprze-
kraczalne lub obowiązujące linie zabudowy,
zaznaczone na rysunku planu, oraz technicz-
ne warunki usytuowania budynków od grani-
cy działki,

d) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku
zewnętrznym,

e) wymagana korekta łuków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu,
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f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz
elementów małej architektury,

g) dopuszcza się organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposób ich jest formą organizacji
zagospodarowania tymczasowego,

3) KDPJ – wiągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy
mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg pożarowych,
utwardzone, przystosowane do przejazdu pojaz-
dów straży pożarnej i obsługi komunalnej,
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min

5m,
b) szerokość jezdni utwardzonej = min 3,5m,
c) minimalne promienie skrętu = 11m na łuku

zewnętrznym.
2. W liniaw  rozgraniwzająw w  dróg i uliw dopusz-
wza się:
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej

na warunkach określonych w przepisach
szczególnych, w oparciu o sporządzone do-
kumentacje techniczne uzgodnione z zarząd-
cami dróg,

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbio-
rowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeń-
stwa ruchu reklam, obiektów małej archi-
tektury,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków
ulic lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących ulic dopuszcza się dotych-
czasowy sposób zagospodarowania terenów,
bez możliwości wprowadzania trwałych
obiektów budowlanych, uniemożliwiających
docelową realizację ustaleń planu,

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 7

Zasad  podernizawjib rozbudow  i budow 
s stepów infrastruktur  tew niwznej

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz
z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny być usytuowane pod
lub nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskie-
go i średniego napięcia napowietrzne lub kablo-
we oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wy-
łączeniem trafostacji oraz znajdować się w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic lub innych
przestrzeni publicznych za zgodą zarządcy drogi.
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wzglę-
dami technicznymi bądź bezpieczeństwa do-
puszcza się przeprowadzenie sieci poza układem
ulic.

2. Obsługę obszaru objętego zmianami planu w
zakresie infrastruktury technicznej określa się
następująco:
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych,

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodociągo-
wą należy prowadzić w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w li-
niach rozgraniczających dróg za zgodą za-
rządcy drogi oraz na terenach nieprzewidzia-

nych pod zabudowę, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem warunków dostępności
do wody dla celów przeciwpożarowych,

2) kanalizawja sanitarna:
a) realizacja systemem grawitacyjno-

tłocznym (przewody prowadzone w liniach
rozgraniczających ulic za zgodą zarządcy
drogi),

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków kanalizacji sanitarnej poza liniami
rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z
właścicielami nieruchomości, wymagane
jest formalne ustalenie zasad dostępności
sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu
jej modernizacji,

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości płynne
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, pro-
dukcyjnej i usługowej dla terenów skanali-
zowanych,

3) kanalizawja deszwzowa – prowadzone w li-
niach rozgraniczających ulic za zgodą zarząd-
cy dróg, odprowadzenie wód deszczowych i
roztopowych z terenów niezanieczyszczo-
nych za pomocą istniejących lub projektowa-
nych kolektorów, do istniejących rowów (za
zgodą ich zarządcy),
a) wody roztopowe i opadowe, ujęte w

otwarte lub zamknięte systemy kanaliza-
cyjne, z terenów zanieczyszczonych o
trwałej nawierzchni, w szczególności
przemysłowych, usługowych, dróg i par-
kingów mogą być wprowadzone do ziemi,
w tym do rowów po spełnieniu warunków
określonych w przepisach szczególnych
lub po uzyskaniu pozwolenia wodnopraw-
nego na szczególne korzystanie z wód,

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania
nie oczyszczonych ścieków do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz grun-
tów,

4) zaopatrzenie w gaz – z rozdzielczej sieci ga-
zowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci,
przyłączenie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie energetycznym, po spełnieniu
warunków technicznych i ekonomicznych
przyłączenia.
a) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić

w liniach rozgraniczających dróg (w chod-
nikach, poboczach i pasach zieleni)
zgodnie z przepisami odrębymi,

b) dla istniejącego gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN 300 PN6.3Mpa relacji odg.
węzeł Radziechów- punkt pomiarowy
mhościeszowice oraz DN 300 PN1,6Mpa
relacji odg. Tomaszów Bolesławiecki okre-
śla się następujące zasady zagospodaro-
wania: ustala się obowiązek uzgodnienia
zarządcą sieci lokalizację obiektów wzdłuż
strefy ochronnej przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę, zakazuje się lokalizacji
wszelkiej zabudowy, zapewnienie swo-
bodnego dojazdu do sieci infrastruktury
technicznej oraz swobodnego przemiesz-
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czania się wzdłuż gazociągu, lokalizacja
sieci podziemnych jedynie po uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez zarząd-
cę gazociągu, zakaz sadzenia drzew i
krzewów w pasie 4 m (po 2 m od osi) i
zagospodarowanie zielenią niską, zakaz
prowadzenia działalności mogącej zagrozić
trwałości gazociągu,

c) wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego
ciśnienia postuluje się utworzenie strefy
ochronnej o szerokości 50 m (po 25 m od
osi linii w obu kierunkach),

d) przyłączanie nowych obiektów do sieci
rozdzielczej odbywać się będzie w oparciu
o warunki określone przez operatora sieci

e) do czasu realizacji sieci rozdzielczej gazu,
dopuszcza się lokalizację wolno stojących
zbiorników gazu płynnego pod warunkiem
zgodności ich lokalizacji z właściwymi
przepisami odrębnymi,

5) elektroenerget ka – zasilanie istniejącą siecią
napowietrzną niskiego napięcia,
a) projektowane oraz modernizowane sieci

elektroenergetyczne prowadzić należy
wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. te-
renów ogólnie dostępnych, dla prowadze-
nia sieci infrastruktury technicznej. Do-
puszcza się odstępstwo od ww. zasady w
uzgodnieniu z właścicielem terenu i za-
rządcą sieci.

b) w przypadku zaistnienia kolizji planowa-
nego zagospodarowania terenu z istnie-
jącym zagospodarowaniem elektroener-
getycznym, jego przebudowa będzie
możliwa po uzyskaniu z Energia Pro
Koncern Energetyczny R.D. warunków
usunięcia kolizji i zawarciu stosownej
umowy o przebudowę sieci elektroener-
getycznej. Koszt przebudowy będzie po-
nosił inwestor projektowanego zagospo-
darowania terenu. W przypadku koniecz-
ności budowy nowego uzbrojenia, które
zastąpi uzbrojenie kolidujące z projekto-
wanym zagospodarowaniem terenu, na-
leży dla nowego uzbrojenia elektroener-
getycznego zarezerwować w planie te-
ren pod infrastrukturę elektroenerge-
tyczną w uzgodnieniu z Energia Pro Kon-
cern Energetyczny R.D. oraz określić
prognozę kosztów usunięcia kolizji.

c) dopuszcza się rozbudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii napowietrz-
nych, kablowych lub napowietrzno- ka-
blowych,

d) zasilanie projektowanego zainwestowania
w energie elektryczną z istniejących sieci
elektroenergetycznych, stacji transforma-
torowych lub z projektowanych sieci i sta-
cji odbywać się będzie na warunkach
określonych przez właściciela sieci,

e) adaptuje się istniejące stacje transforma-
torowe, z dopuszczeniem możliwości ich
modernizacji lub likwidacji,

f) zaleca się kablowanie istniejących odcin-
ków sieci napowietrznych w przypadku

kolizji z projektowaną zabudową oraz w
rejonach intensywnej istniejącej i projek-
towanej zabudowy, po uzgodnieniu z za-
rządcą sieci,

g) ustala się przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzia-
nych pod rozwój zabudowy – w liniach
rozgraniczających dróg i ulic za zgodą za-
rządcy drogi, oraz poza pasem drogowym,

h) sieci średniego napięcia w strefach zabu-
dowy mieszkaniowej postuluje się reali-
zować jako napowietrzne lub skablowane,

i) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych,

j) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napię-
ciu 110kV ustala się strefę ochronną o
szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w
obu kierunkach), dla której obowiązują na-
stępujące zasady: zabrania się lokalizować
budynki mieszkalne i inne (w tym interna-
ty, szpitale, żłobki, przedszkola itp.) prze-
znaczone na stały pobyt ludzi przez czas
dłuższy niż 8 godzin na dobę, dopuszcza
się realizację obiektów związanych z
działalnością gospodarczą, turystyczną,
rekreacyjną i rolną, jeśli pobyt ludzi nie
przekracza 8 godzin na dobę przy spełnie-
niu pozostałych wymagań określonych w
przepisach szczególnych i uprzednim
uzgodnieniu lokalizacji z zarządcą sieci,

6) gospodarka odpadapi – stałe odpady komu-
nalne gromadzone w szczelnych pojemnikach
i kontenerach zlokalizowanych przy pose-
sjach, przy zapewnieniu ich systematycznego
wywozu na zorganizowane gminne wysypi-
sko odpadów. Gospodarka odpadami powin-
na się odbywać zgodnie z „Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Warta Bolesławiecka”. Dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą obo-
wiązują ustalenia Ustawy o odpadach.

§ 8

Zasad  ow ron  dziedziwtwa kulturowego
i zab tków oraz dóbr kultur  współwzesnej

1. Ow rona arodowiska kulturowego.
1) Strefa „B” ow ron  konserwatorskiej.

a) Ustanowiona została dla Tomaszowa Bo-
lesławieckiego – założenie parkowo-
folwarczno-pałacowego oraz historyczna
zabudowa wsi, dla Warty Bolesławieckiej-
historyczny układ wsi wraz z założeniem
parkowo- pałacowym, dla Wartowic –
założenie parkowo-pałacowe oraz dla Lub-
kowa – założenie parkowo-pałacowe;

b) zaleca się zachowanie zasadniczych ele-
mentów historycznego rozplanowania, w
tym przede wszystkim układu dróg, po-
działu działek i sposobu zagospodarowania
działek siedliskowych;

c) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturo-
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wych z dostosowaniem współczesnej
funkcji do wartości obiektów;

d) wszelka działalność inwestycyjna powinna
być prowadzona z uwzględnieniem istnie-
jących już związków przestrzennych i pla-
nistycznych;

e) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy
do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie skali i formy bryły zabudowy,
przy założeniu harmonijnego współistnie-
nia elementów kompozycji historycznej i
współczesnej;

f) na obszarze strefy ochrony konserwator-
skiej wprowadza się wymóg konsultowa-
nia i uzgodnienia ze Rłużbą Ochrony Za-
bytków wszelkich działań inwestycyjnych.
Dotyczy to remontów, przebudów oraz
zmiany funkcji obiektów figurujących w
wykazie zabytków architektury i budow-
nictwa;

g) określa się konieczność stosowania trady-
cyjnych technik i materiałów przy remon-
tach obiektów zabytkowych, zachowania
jednolitej bryły, formy i elewacji budyn-
ków;

h) określa się wymóg nawiązania gabarytami
nowej zabudowy i sposobem kształtowa-
nia bryły do miejscowej tradycji architek-
tonicznej;

i) zaleca się przystosowywanie wysokości
nowych budynków do wysokości budyn-
ków sąsiadujących;

j) zaleca się rezygnację z dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy
oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu
połaci;

j) obszary objęte strefą podlegają rygorom
konserwatorskim w zakresie utrzymania
zasadniczych elementów struktury prze-
strzennej, utrzymania istniejącej substancji
zabytkowej;

k) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków winny być uzgodnione działania in-
westycyjne przy obiektach ujętych w wy-

kazie obiektów o walorach kulturowych,
jak również prace dotyczące ciągów ko-
munikacyjnych;

l) nowa zabudowa wprowadzona w obsza-
rze strefy winna współgrać z zabudową
historyczną, zwłaszcza w zakresie skali,
gabarytów i linii zabudowy.

2) Dla pozostał w  terenów okreala się nastę-
pująwe zasad  ow ron :
a) zaleca się zachowanie zasadniczych ele-

mentów historycznego rozplanowania, w
tym przede wszystkim układu dróg, po-
działu działek i sposobu zagospodarowania
działek siedliskowych;

b) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturo-
wych z dostosowaniem współczesnej
funkcji do wartości obiektów;

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna
być prowadzona z uwzględnieniem istnie-
jących już związków przestrzennych i pla-
nistycznych;

d) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy
do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie skali i formy bryły zabudowy,
przy założeniu harmonijnego współistnie-
nia elementów kompozycji historycznej i
współczesnej;

e) określa się konieczność stosowania trady-
cyjnych technik i materiałów przy remon-
tach obiektów zabytkowych, zachowania
jednolitej bryły, formy i elewacji budyn-
ków;

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami
nowej zabudowy i sposobem kształtowa-
nia bryły do miejscowej tradycji architek-
tonicznej;

g) zaleca się przystosowywanie wysokości
nowych budynków do wysokości budyn-
ków sąsiadujących;

h) zaleca się rezygnację z dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy
oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu
połaci;

3) Obiekty objęte ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków

Lp.
Miej-

scowość
Gmina Powiat

Ddres/
Datowanie

Wnioski i postulaty
Własność/
Nr rejestru
zabytków

Data rejestru

POJEDIYmZE OBIEKTI

Lubków
Dwór

Warta
Bolesławiecka

Bolesławiecki
2

1757/II poł.
XIX w.

Remont
zabezpieczający

Komunalna/
999/L

1991.12.19

4) Obiekt  znajdująwe w spisie konserwatorskip dóbr kultur :
a) Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane

po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właści-
wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru za-
bytków.

b) W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną
konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie
na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
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c) Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót,
wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5) W kaz obiektów znajdująw w  się w spisie konserwatorskip dóbr kultur 

Lp. OBIEKT DDRER WIEK

OBROB TOMDRZAW BOLERŁDWIEmKI

1.Oficyna obok domu mieszkalnego Nr 33 II poł. XIX w.

2.Rtajnia Nr 33 II poł. XIX w.

Rtodoła Nr 33 II poł. XIX w.

Dom mieszkalny Nr 34 Ok. poł. XIX w.

Dom mieszkalny Nr 35 Pocz. XX w.

3.

Zagroda:
Dom mieszkalny
Budynek gospodarczy I
Budynek gospodarczy II

Nr 110
III ćw. XIX w.
Koniec XIX w.

1901 r.

§ 9

Zasad  ow ron  arodowiskab prz rod  i krajobrazu
kulturowego

1. Strefa zagrożenia okresow pi w lewapi i pod-
topieniapi:
1)  określa się strefę zagrożenia okresowymi

wylewami i podtopieniami, ustanowioną dla
nowej zabudowy lokalizowanej w sąsiedztwie
potoku Bobrzyca w odległości 20 m od grani-
cy cieku.

2)  W strefie bezpośredniego zagrożenia okre-
sowymi wylewami i podtopieniami obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania:
a) zabrania się gromadzenia ścieków, odcho-

dów zwierzęcych, środków chemicznych i
innych materiałów, które mogą zanieczy-
ścić wody, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w tym w
szczególności ich składowania,

b) zabrania się sadzenia drzew lub krzewów,
z wyjątkiem plantacji wiklinowych na po-
trzeby regulacji wód oraz roślinności sta-
nowiącej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznych lub służącej do wzmacnia-
nia brzegów, obwałowań lub odsypisk,

c) zabrania się zmiany ukształtowania terenu,
składowania materiałów oraz wykonywa-
nia innych robót, z wyjątkiem robót zwią-
zanych z regulacją lub utrzymaniem wód
oraz brzegu,

d) zabrania się wznoszenia obiektów bu-
dowlanych zawierających kondygnacje
podziemne,

e) w nowo realizowanych obiektach należy
stosować materiały wodoodporne kon-
strukcyjne oraz wykończeniowe,

f) fundamenty nowo realizowanych obiek-
tów powinny być odpowiednio skonstru-
owane i głęboko posadowione na war-
stwach gruntów, które nie ulegną rozmy-
ciu,

g) wszelkie instalacje w przyziemiu budyn-
ków powinny być zabezpieczone przed
zamoczeniem,

h) przyłącza elektryczne i techniczne powin-
ny być usytuowane na wysokości powy-

żej spodziewanego poziomu wody powo-
dziowej,

i) ściany fundamentowe oraz przyziemie
należy zaizolować izolacją pionową i po-
ziomą,

2. Główn  Zbiornik Wód podziepn w  GZWP OWO
nr 317 „Niewka Zewnątrzsudewka Bolesławiew”-
wysoka ochrona
1) Zmiany planu położone w miejscowościach

Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice
Dolne, Wartowice określone na załączni-
kach nr 1, 9, 10, 11, 12, 39, 41, 43, 44
w całości znajdują się w granicach GZWP
nr 317,

2) Na terenie GZWP określa się wymóg, aby
wszelkie przedsięwzięcia lokalizowane na
tym terenie spełniały wymagania przepisów
odrębnych z zakresu ochrony środowiska, w
tym szczególnie z zakresu gospodarki wodnej
i ściekowej,

§ 10

Graniwe i sposob  zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegająw w  ow ronieb ustalon w 
na podstawie odrębn w  przepisówb w t p tere-
nów górniwz w b a także narażon w  na niebezpie-
wzeństwo powodzi oraz zagrożon w  osuwaniep
                        się pas ziepn w 

1. Obszary udokumentowanych złóż i ekspolatacji
surowców mineralnych.
1) Tereny położone we wsi Lubków, stanowiące

załączniki graficzne nr 6 i 7 oraz we wsi To-
maszów Bolesławiecki nr 17, 26, 29, 32 i
35, znajdują się granicach terenu górniczego
Lubichów,

2) Teren położony we wsi Raciborowice Gór-
ne, stanowiący załącznik graficzny nr 11
znajduje się granicach terenu górniczego
„Raciborowice I”.

§ 11

Sposób i terpin t pwzasowego urządzenia
i uż tkowania terenów

Do czasu realizacji ustaleń zmian planu pozostawia
się dotychczasowe użytkowanie terenów.
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§ 12

W pagania w nikająwe z potrzeb kształtowania
przestrzeni publiwzn w 

1. Na terenie opracowania zmian planu określa się
następujące obszary przestrzeni publicznych:
1) Tereny dróg publicznych oznaczonych na ry-

sunkach symbolami: KDPJ, KDD, KDD.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania

przestrzeni publicznych, o których mowa w
ust.1:

1) Lokalizację wszelkich obiektów niebędących
technicznymi elementami wyposażenia pasa
drogowego, w szczególności pasów zieleni izo-
lacyjnej, obiektów małej architektury, elemen-
tów reklamowych i informacyjnych oraz urzą-
dzeń technicznych należy uzgadniać z właści-
wym zarządcą drogi.

§ 13

Szwzegółowe zasad  i warunki swalania nieruw o-
poawi i podziału nieruw opoawi objęt w  zpianapi
                       planu piejswowego

1) Granice nowych podziałów geodezyjnych do-
puszcza się z zastrzeżeniem zachowania mini-
malnej szerokości frontu działki budowlanej
(mierzonej w linii zabudowy):
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, RM

= 20 m,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU =

24 m,
2) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-

dzielanych działek budowlanych :
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =

800 m2,

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU =
1200 m2,

c) w zabudowie oznaczonej symbolem RM =
1500 m2

§ 14

Szwzególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniwzenia w iw  uż tkowaniub w t p zakaz
zabudow 

1) Nie określa się terenów, dla których obowiązują
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 15

Stawki prowentoweb na podstawie któr w  ustala
się opłatęb o której powa w art. 36 ust. 4.

Ustala się stawkę procentową w wysokości 15%
w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości
objętych niniejszymi zmianami planu, służące nali-
czeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właści-
cieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w cią-
gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu stały się obowiązujące.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Warta Bolesławiecka.

§ 17

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

PRZEWODNImZPmI RDDI

ADAM MAKSYMCZYK
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Załąwznik nr 1 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 2 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 3 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 4 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 5 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 6 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 7 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)
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Załąwznik nr 8 do uw wał  Rad  Gpin 
w Warwie Bolesławiewkiej nr XVI/111/08
z dnia 30 wzerwwa 2008 roku (poz. 2726)


