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3245 

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 
NR XXI/59/08 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie pozbawienia drów: 3386De 3387De 3391De 
kateworii drów powiatowych 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póZn. 
zm.) oraz art. 6a w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o d rogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z póZn. zm.) zgodnie z opinią Wójta Gminy Czarny  ór, w porozu-
mieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, Zarządem Powiatu Ka-
miennogórskiego, Zarządem Powiatu w Świdnicy, Zarządem Powiatu 
w Jaworze, Zarządem Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządem Powiatu 
Kłodzkiego, Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pozbawia się kategorii dróg powiatowych: 
1) drogę nr 3386D relacji Czarny  ór –  orówno – 

Witków, 
2) drogę nr 3387D Czarny  ór – do drogi 

nr 3386D, 
3) drogę nr 3391D droga przez wieś Jaczków. 

§ 2 

Pozbawienie i zaliczenie dróg, o których mowa 
w § 1, następuje z mocą od dnia 1 stycznia 
2009 r. 
 
 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu Wałbrzyskiego. 

§ 4 

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

 ANDRZEJ LIPIŃSKI 
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3246 

UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 
NR XX/111/2008 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tywodniowewo obowiązkowewo 
wymiaru  wodzin  zajęć  dydaktycznyche  wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom  zajmującym  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  zasad 
zwalniania  ich  od  obowiązku  realizacji  tych  zajęć  oraz  tywodniowewo 
obowiązkowewo wymiaru wodzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycielae obowiązkowewo wymiaru 
wodzin nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru wodzin 
poszczewólnych zajęć w tym kształceniu oraz tywodniowewo obowiązkowewo 
wymiaru wodzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki  określone dla stanowisk o różnym  tywodniowym obowiązkowym 

wymiarze wodzin 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póZn. zm.) 
i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póZn. zm.) 
Rada Powiatu Ząbkowickiego po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora 
zświaty wyrażonej w piśmie nr Kz/KPiU/5013/4-1/2008 z dnia 25 sierpnia 
2008 r. uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuzczych, 
nauczycielom, którym powierzono funkcję kierow-
nicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Ząbko-
wicki, uwzględniając: 
– liczbę oddziałów, 
– liczbę wychowanków, 
– specyfikę zadaz związanych ze stanowiskiem. 

 

Lp. Pełniona funkcja 

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych, 
opiekuzczych 

1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącego: 
– do 16 oddziałów 
– 17 i więcej oddziałów 

 
  5 
  3 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącego: 
– do 16 oddziałów 
– 17 i więcej 

 
  9 
  7 

3. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych   6 
4. Dyrektor specjalnego zśrodka szkolno-Wychowawczego   4 
5. Wicedyrektor specjalnego zśrodka szkolno-Wychowawczego   8 
6. Dyrektor Zespołu szkół specjalnych   5 
7. Kierownik internatu liczącego: 

– do 140 wychowanków 
 
12 

8. Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Poradnictwa Psychologiczno-
-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli 

 
  6 

9. Kierownik warsztatu szkolnego   4 
 

§ 2 

1. W uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu 
opinii organu sprawującego nadzór pedagogicz-
ny, zwalnia się dyrektorów, wicedyrektorów 
oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kie-
rownicze w szkołach i placówkach od realizacji 
obowiązkowego wymiaru godzin określonych 
w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania placówki 
powodują znaczne zwiększenie zadaz dyrektora, 
wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne 

stanowisko kierownicze w danym roku szkol-
nym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być 
udzielone na czas określony, nie dłużej jednak 
niż na jeden rok szkolny. 

3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, mogą realizować zajęcia w ramach 
godzin ponadwymiarowych, w tym zastępstwa 
doraZne, w wymiarze nieprzekraczającym poło-
wy tygodniowej liczby godzin obowiązkowego 
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wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuzczych zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, 
chyba że z planów nauczania wynika potrzeba 
przydzielenia większej liczby godzin. 

4. zsoby, wymienione w ust. 1, którym udzielono 
całkowitego zwolnienia z realizacji obowiązko-
wego wymiaru godzin, nie mogą realizować za-
jęć w ramach godzin ponadwymiarowych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-16/591/08 z dnia 4 listopada 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3 i 4). 

§ 3 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, biblioteka-
rzy, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyj-
no-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Ząbkowicki, ustala się we-
dług następujących norm: 

 

Lp. stanowisko – typ/rodzaj szkoły 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuzczych 

1. Nauczyciel szkoły – pedagog szkolny 25 
2. Nauczyciel placówki oświatowej – psycholog 25 
3. Nauczyciel placówki oświatowej – logopeda 25 
4.  ibliotekarz biblioteki pedagogicznej 35 
5. Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia rewali-

dacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzo-
ną umysłowo w stopniu głębokim 

18 

 
§ 4 

1. zbowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycz-
nych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-
miarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 
rocznie 684 godziny, z wyjątkiem nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, dla których roczny 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi 
836 godzin rocznie. 

2. Do  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 
w kształceniu zaocznym zalicza się: 
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczez, za-

jęć praktycznych i konwersatoriów, 
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania 

i oceniania pisemnych prac kontrolnych i eg-
zaminacyjnych, licząc poprawianie trzech 
prac za jedną godzinę zajęć, 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ust-
nych, licząc trzech egzaminowanych na jedną 
godzinę zajęć. 

3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrud-
nionych w kształceniu zaocznym, przez godzinę 
ćwiczez i konsultacji należy rozumieć jednostkę 
45 minutową, przez godzinę zajęć praktycznych 
– jednostkę 55 minutową, a przez godzinę po-
zostałych zajęć – 60 minut. 

4. Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela szkoły 
kształcącej w systemie zaocznym, zatrudnione-
go w pełnym wymiarze godzin, następuje na za-
kozczenie każdego semestru. 

5. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest 
zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin 
zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, 
według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte 
godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. 

6. zdbyte godziny zajęć, wymienionych w ust. 2, 
oraz godziny zajęć wynikające z planu naucza-
nia, a niezrealizowane przez nauczyciela z przy-

czyn leżących po stronie pracodawcy, przekra-
czające połowę rocznego wymiaru, są godzinami 
ponadwymiarowymi. 

§ 5 

zbowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
nauczyciela zatrudnionego w pełnym lub niepełnym 
wymiarze, realizującego w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-
dniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określa 
się jako sumę godzin ustalonych proporcjonalnie do 
liczby godzin realizowanych w ramach każdego 
z tych stanowisk. 

§ 6 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu Ząbkowickiego. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr 116 Zarządu Powiatu w Ząb-
kowicach Śląskich z dnia 7 września 2001 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć dydaktycznych (wychowaw-
czych, opiekuzczych) nauczycieli, którym powie-
rzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych oraz określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logope-
dów, psychologów i bibliotekarzy bibliotek pedago-
gicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Ząbkowicki. 

§ 8 

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

 JULIUSZ LIPSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXIX/164/08 

z dnia 27 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póZn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z póZn. zm.) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomo-
ści: 
1. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0e62 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19e81 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9e24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczez 
zdrowotnych – 4e01 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych – 6e64 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

2. od budowli: 
a) służących do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków oraz budowli i rurociągów wodnych, 
będących w posiadaniu zakładów budżeto-
wych – 1% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy. 

b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 
ustawy, 

3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0e74 zł od 1 m2  powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej zajętych na prowadzenie parkin-
gów – 0e40 zł od 1 m2, 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3e90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

d) pozostałych – 0e37 zł od 1 m2  powierzchni. 

§ 2 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie mia-
sta. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem z 1 stycznia 2009 r. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XV/87/07 Rady Miejskiej 
w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 paZdziernika 
2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2008 rok. 
 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 PIOTR ZILBERT 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między pazstwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

– wydanie specjalne.   
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXIX/165/08 

z dnia 27 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. 
zm.), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.  
Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ordynacja podatkowa tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. 
z póZn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zmianami) Rada Miejska 
w Dusznikach-Zdroju uchwala: 

 
§ 1 

1. stawka opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy 
Duszniki-Zdrój wynosi 2e50 zł dziennie. 

2. zpłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypo-
czynkowych  lub  szkoleniowych  w Dusznikach-
-Zdroju, za każdy dziez pobytu w tej miejscowo-
ści.  

§ 2 

1. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w dro-
dze inkasa.  

2. Inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiąza-
nych do jej poboru wyznaczają osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemają-
ce osobowości prawnej (właściciele, kierownicy 
lub osoby przez nich upoważnione, osoby na 
których ciąży obowiązek meldowania czasowo 
przebywających w mieście) prowadzące hotele, 
pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, sa-
natoria, kwatery, obozowiska turystyczne, 
ośrodki szkoleniowe, zdrowotne i podobne 
ośrodki, wynajmujące domy letniskowe. 

3. zkreślenie obowiązków inkasentów, ich odpo-
wiedzialność za pobieranie lub niepobieranie 
opłaty uzdrowiskowej,  terminy dokonywania 
wpłat ustala się w umowie, zawieranej pomię-
dzy gminą Duszniki-Zdrój a inkasentem. 

4. Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowa-
nych i odprowadzonych opłat. 

§ 3 

Zwalnia się z opłaty uzdrowiskowej: 
a) dzieci do lat 7 włącznie, 
b) osoby posiadające na podstawie obowiązujących 

przepisów orzeczony znaczny lub umiarkowany 

stopiez niepełnosprawności (I lub II grupa inwa-
lidztwa, całkowita niezdolność do pracy). 

§ 4 

Administratorzy domów mieszkalnych, pensjona-
tów, schronisk, obozowisk itp. zobowiązani są do 
podania do publicznej wiadomości stawek opłaty 
uzdrowiskowej na tablicy ogłoszez w recepcji. 
zpłata uzdrowiskowa pobierana jest z góry przy 
załatwianiu formalności meldunkowych. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2003 
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie poboru opła-
ty miejscowej w drodze inkasa. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2009 r. 

§ 8 

Traci  moc  uchwała  Rady Miejskiej w Dusznikach-
-Zdroju z dnia 26 paZdziernika 2007 r. nr XV/86/07 
r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 
2008. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 PIOTR ZILBERT 
 

------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między pazstwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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3249 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXIX/166/08 

z dnia 27 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/208/2005 Rady Miejskiej w Duszni-
kach-Zdroju  z  dnia  23  listopada  2005 r.  w  sprawie  określenia  zasad 
stosowania pomocy publicznej  dla przedsiębiorców w Gminie Duszniki-Zdrój 

tworzących nowe miejsca pracy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmia-
nami) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Z dniem 31 marca 2009 r. traci moc uchwała 
nr XLI/208/2005   Rady   Miejskiej  w  Dusznikach-
-Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców w Gminie Duszniki-Zdrój tworzą-
cych nowe miejsca pracy. 

§ 2 

Zwolnienia udzielone przedsiębiorcom na podstawie 
uchwały, o której mowa w § 1, zachowują moc na 
okres, na który zostały udzielone, pod warunkiem 
iż wielkość tej pomocy nie przekroczy poziomu 
maksymalnej intensywności lub nie przekroczy 
maksymalnej wartości pomocy inwestycyjnej okre-
ślonej lub ustalonej na podstawie właściwego roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków 

udzielania zwolniez od podatków od nieruchomości 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 4 

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

 PIOTR ZILBERT 

 
 
 

3250 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXI/41/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jaworzynie Śląskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póZn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W statucie zśrodka Pomocy społecznej w Jawo-
rzynie Śląskiej przyjętym uchwałą nr XXXIV/ 
/105/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
statutu zśrodka Pomocy społecznej w Jaworzynie 
Śląskiej wprowadza się następujące zmiany: 
1. Użyte w statucie zśrodka w różnej liczbie 

i przypadku wyrazy „ urmistrz Miasta” zastępu-
je się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku 
wyrazem „ urmistrz”. 

2. § 2 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 
„5a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomo-

cy osobom uprawnionym do alimentów – 
Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z póZn. 
zm.”. 

3. § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) przyznawanie i wypłacanie świadczez 

z pomocy społecznej, świadczez rodzinnych, 
dodatków mieszkaniowych, świadczez 
z funduszu alimentacyjnego wraz z podej-
mowaniem działaz wobec dłużników alimen- 
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tacyjnych i innych świadczez wynikających 
z programów rządowych”. 

4. § 5 otrzymuje brzmienie: 
„1. W zśrodku działają: 

a) dział księgowo-finansowy, 
b) dział pomocy społecznej i programów 

rządowych, 
c) dział świadczez rodzinnych i spraw admi-

nistracyjnych, 
d) dział realizacji świadczez pomocy spo-

łecznej i dodatków mieszkaniowych wraz 
ze świadczeniami z funduszu alimentacyj-
nego i podejmowania działaz wobec dłuż-
ników alimentacyjnych. 

 2. szczegółową strukturę organizacji we-
wnętrznej, zakresy działania poszczególnych 
działów i osób w nich zatrudnionych określa 

Regulamin zśrodka ustalany przez Kierowni-
ka zśrodka i zatwierdzany przez  urmi-
strza”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Jaworzyny Śląskiej. 

§ 3 

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

 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 ARTUR NAZIMEK 
 
 
 
 

3251 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXI/42/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania i finansowania stypendiów oraz nawród 
pieniężnych w dziedzinie edukacjie kultury i sportu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póZn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się „Zasady udzielania i finansowania sty-
pendiów oraz nagród pieniężnych w dziedzinie edu-
kacji, kultury i sportu”. 

§ 2 

1. stypendia lub nagrody pieniężne  urmistrza Ja-
worzyny Śląskiej mogą być udzielane osobom 
wyróżniającym się w dziedzinie edukacji, kultury 
i sportu zamieszkałym na terenie Gminy Jawo-
rzyna Śląska. 

2. z stypendia lub nagrody pieniężne mogą ubiegać 
się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

3. stypendia lub nagrody pieniężne przyznawane 
są za szczególne osiągnięcia w edukacji, kultu-
rze i sporcie. 

4. stypendium może być przyznane do 12 miesię-
cy, a nagroda pieniężna tylko na jeden miesiąc. 

§ 3 

1. Wnioski o udzielenie stypendium lub nagrody 
pieniężnej składa się w Urzędzie Miejskim w Ja-
worzynie Śląskiej w terminie do 31 stycznia 
każdego roku kalendarzowego. 

2. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendium 
bądZ nagrody pieniężnej uprawnieni są: 
a) pełnoletnia osoba ubiegająca się o stypen-

dium, 

b) rodzice lub prawny opiekun ucznia niepełno-
letniego, 

c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczez, 
d) zarząd klubu sportowego, którego zawodni-

kiem jest uczez, 
e) dyrektorzy instytucji kultury, 
f) właściwe organy stowarzyszez lub fundacji, 

których statutowym celem jest działalność 
edukacyjna, kulturowa lub sportowa. 

3. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów 
potwierdzających przyznanie nagrody lub wy-
różnienia za osiągnięcia w roku poprzednim. 

4. Formularz wniosku stanowi załącznik do uchwa-
ły i dostępny jest w Urzędzie Miejskim oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

5. Wnioski niekompletne, złożone po terminie 
lub przez osobę nieuprawnioną nie będą rozpa-
trzone. 

§ 4 

1. stypendia lub nagrody pieniężne przyznawane 
są przez  urmistrza Jaworzyny Śląskiej w ra-
mach środków określonych w corocznym bu-
dżecie gminy oraz po spełnianiu warunków wy-
mienionych w niniejszej uchwale. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium nie może 
przekraczać 350 złotych. 

3. Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej nie 
może przekraczać 600 złotych. 
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§ 5 

1. Komisja Rady Miejskiej ds. Edukacji, sportu 
i  ezpieczezstwa Publicznego opiniuje wnioski 
w terminie od 1 lutego do 21 lutego i proponuje 
wysokość indywidualnego stypendium lub na-
grody pieniężnej oraz okres trwania, biorąc pod 
uwagę osiągnięcia osoby ubiegającej się o sty-
pendium lub nagrodę pieniężną. 

2. Komisja Rady Miejskiej przedstawia swoją opinię 
 urmistrzowi. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody 
pieniężnej podejmuje  urmistrz Jaworzyny Ślą-
skiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady 
Miejskiej. 

§ 6 

1. zsoby składające wnioski w sprawie przyznania 
stypendium zostaną w terminie 14 dni poinfor-
mowane o decyzji  urmistrza. 

2. ztrzymane stypendium lub nagroda pieniężna 
będą wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego 
w Jaworzynie Śląskiej lub przelane na wskazane 
konto bankowe w terminie do 27 każdego mie-
siąca. 

 
 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Jaworzyny Śląskiej. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXVII/89/04 Rady Miejskiej 
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 paZdziernika 
2004 r. w sprawie zasad udzielania i finansowania 
stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. 

§ 9 

Wnioski złożone do dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały podlegają rozpatrzeniu zgodnie z uchwałą 
nr XXVII/89/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Ślą-
skiej z dnia 27 paZdziernika 2004 r. 

§ 10 

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

 ARTUR NAZIMEK 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/42/08 
z dnia 30 września 2008 r. (poz. 3251) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23657  – Poz. 3251 
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3252 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXI/44/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia następujących drów powiatowych do kateworii drów 
wminnych: drowa nr 2939D Stary Jaworów – Bolesławicee drowa nr 2937D 
odcinek Jaworzyna Śląska (wranica Miasta) – Nowice do drowi nr 2936D)e 
drowa  nr  2940D  na  odcinku  Bolesławice  –  Bawieniec  –  wranica  wminy 

(Wiśniowa) 

 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 póZn. zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póZn. zm.)  po  zasięgnięciu  opinii 
Zarządu Powiatu Świdnickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi 
w granicach wymienionych działek: 
1) numer 165/1 o powierzchni 0,0829 ha, nu-

mer 324 o powierzchni 0,7400 ha położo-
nych w obrębie  olesławice i numer 320 
o powierzchni 1,8400 ha położonej w obrębie 
stary Jaworów, stanowiącą dotychczas dro-
gę powiatową nr 2939D stary Jaworów – 
 olesławice na długości 2,830 km, 

2) numer 259 o powierzchni 1,7600 ha, poło-
żonej w obrębie Nowice, stanowiącą dotych-
czas drogę powiatową nr 2937D odcinek 
Jaworzyna Śląska (granica Miasta) – Nowice 
do drogi nr 2936D na długości 1,222 km, 

3) numer 243 o powierzchni 0,5900 ha, poło-
żoną w obrębie  olesławice i numer 152/4 
o powierzchni 1,7318 ha położoną w obrębie 
 agieniec, stanowiącą dotychczas drogę po-
wiatową nr 2940 D na odcinku  olesławice – 

 agieniec – granica gminy (Wiśniowa) na 
długości 1,872 km. 

2. Drogi, o których mowa w ust. 1, są oznaczone 
kolorem żółtym na mapach stanowiących za-
łączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Jaworzyny Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 ARTUR NAZIMEK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/44/08 
z dnia 30 września 2008 r. (poz. 3252) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/44/08 
z dnia 30 września 2008 r. (poz. 3252) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/44/08 
z dnia 30 września 2008 r. (poz. 3252) 
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3253 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 
NR XX/112/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie Rewulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących 
własność Gminy Jedlina-Zdrój 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póZn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zatwierdza się „Regulamin korzystania z placów 
zabaw   stanowiących   własność  Gminy  Jedlina--
-Zdrój” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Tereny,  o których mowa w § 1,  zostaną oznaczo-
ne tablicą z regulaminem nadanym niniejszą uchwa-
łą. 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 4 

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

 ROMUALD WYSOCKI 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mia-
sta Jedlina-Zdrój nr XX/112/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3253) 

 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ 

 
 

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. 
2. Dzieci w wieku do 8 lat powinny bawić się na terenie placu pod nadzorem 

osób starszych. 
3. Podczas zabawy zabrania się: 

1) wchodzenia na dachy wież, 
2) wchodzenia na balustrady i zeskakiwania z nich, 
3) zeskakiwania z belek górnych, przeplotni, trapów oraz pomostów, 
4) wbiegania po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, 
5) wchodzenia na pergole i trejaże. 

4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie placu zabaw. 
5. Zabrania się wprowadzania psów na teren placu zabaw. 
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3254 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 
NR 272/XXXVII/2008 

z dnia 7 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 

 Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, 
poz. 2603 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, 
stosowanej w wypadku wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku podziału geodezyjnego, w wy-
sokości 15% różnicy wartości nieruchomości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 293/XXIV/2000 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 2000 r. 

§ 4 

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

 HUBERT PAPAJ 

 
 
 
 

3255 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 
NR XXIII/174/08 

z dnia 2 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 
o uprawnieniach szkół publicznyche w których jest realizowany obowiązek 
szkolny  lub  obowiązek  naukie  prowadzonych  na  terenie  Gminy  i Miasta 

Lwówek Śląski przez osoby prawne i fizyczne 

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

zkreśla się tryb udzielania i rozliczania dotacji prze-
kazywanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

§ 2 

Wniosek o dotację powinien zawierać: 
1) Typ i rodzaj szkoły. 
2) Datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji. 

3) Dane o planowanej liczbie uczniów. 
4) Nawę i numer rachunku bankowego szkoły, na 

który ma być przekazywana dotacja. 
5) Zobowiązanie do bieżącego informowania orga-

nu dotującego o zmianie liczby uczniów. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3 

Wysokość dotacji na jednego ucznia w szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, ustala się w wysokości przewi-
dzianej  na  jednego  ucznia  danego  typu  i rodzaju 
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szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
w danym roku otrzymanej przez Gminę i Miasto 
Lwówek Śląski. 

§ 4 

Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowi 
kwota, o której mowa w § 3, oraz rzeczywista 
liczba uczniów w szkole. 

§ 5 

Dotacja przekazywana jest do ostatniego dnia każ-
dego miesiąca, na wskazany rachunek bankowy 
szkoły. 

§ 6 

Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na 
podstawie liczby uczniów wg stanu na dziez 15 
każdego miesiąca wykazanej w informacji przeka-
zanej do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
w terminie do 20 każdego miesiąca. 

§ 7 

Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest 
na odstawie średniej liczby uczniów liczonej za 
miesiące kwieciez – czerwiec. 

§ 8 

zsoba prowadząca szkołę przekazuje  urmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski, nie póZniej niż do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło przekazanie części dotacji, roz-
liczenie z otrzymanej dotacji za okres od początku 
roku kalendarzowego do kozca miesiąca sprawoz-
dawczego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 
do uchwały. 

§ 9 

Przekazanie przez szkołę rozliczenia, o którym mo-
wa w § 8, stanowi warunek przekazania szkole 
kolejnej części dotacji. 

§ 10 

Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego 
ucznia obowiązuje wysokość dotacji ustalona 
w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu 
zmiany wysokości dotacji na 1 ucznia nastąpi wy-
równanie przyznanej dotacji od 1 stycznia danego 
roku. 

§ 11 

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

 TERESA WACHAL 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Śląski nr XXIII/174/08 
z dnia 2 pa dziernika 2008 r. (poz. 3255) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Śląski nr XXIII/174/08 
z dnia 2 pa dziernika 2008 r. (poz. 3255) 
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3256 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIMDZYLESIU 
NR XXV/148/2008 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnewo  dla członka 
Ochotniczej Straży Pożarneje który uczestniczył w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym  orwanizowanym  przez Państwową Straż Pożarną 

lub wminę 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r. ze zm.) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka 
zchotniczej straży Pożarnej za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym wynosi – 
17,50 zł. 

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka 
zchotniczej straży Pożarnej za każdą godzinę 
udziału w szkoleniu pożarniczym wynosi – 
4,00 zł. 

 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 JERZY MARCINEK 
 
 
 
 

3257 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
NR XXX/164/08 

z dnia 27 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Syców 

 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 zmianami) 
Rada Miejska w sycowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się ulicom położonym na terenie wsi Wioska 
nazwy: 
1) Wrzosowa, 
2) sosnowa, 
3) Jarzębinowa, 
4) Poziomkowa, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym 
integralną cześć uchwały. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta i Gminy syców. 

§ 3 

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

 WICEPRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 PAWEŁ WALCZAK 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXX/164/08 z dnia 
27 pa dziernika 2008 r. (poz. 3257) 
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3258 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXII/146/08 

z dnia 23 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnej 
z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie  nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Szczytnej 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z póZn. zm.) Rada Miejska w szczytnej uchwala: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXX/249/05 Rady Miejskiej 
w szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
nadania statutu zśrodkowi Pomocy społecznej 
w szczytnej wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 3 słowa: „zaliczki alimentacyjne” zastępuje 

się słowami: „świadczez alimentacyjnych”. 
2. W § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania wynikające z realizacji ustawy o oso-
bach uprawnionych do alimentów: 
1) realizacja zadaz organu właściwego wierzy-

ciela, 
2) realizacja zadaz organu właściwego dłużni-

ka”. 
3. W § 8 pkt 1 litera e otrzymuje brzmienie: 

„ustawie o osobach uprawnionych do alimen-
tów”. 

4. § 11 otrzymuje brzmienie: 
 „Do postępowania w sprawie świadczez pomo-

cy społecznej, świadczez rodzinnych i alimenta-
cyjnych mają zastosowanie przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego w związku 

z przepisami wynikającymi z ustawy o pomocy 
społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
ustawy o osobach uprawnionych do alimen-
tów”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
szczytnej. 

§ 3 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCA 
 RADY MIEJsKIEJ 

 RENATA IDZIK 
 

3259 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXII/147/08 

z dnia 23 paZdziernika 2008 r. 

w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Szczytnej  do  podejmowania  działań  wobec  dłużników alimentacyjnych 

w imieniu orwanu właściwewo dłużnika alimentacyjnewo 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póZn. zm.) Rada 
Miejska w szczytnej uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Do załatwiania indywidualnych spraw organu wła-
ściwego dłużnika alimentacyjnego w zakresie okre-
ślonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. z póZn. zm.) upoważ-
nia się Dyrektora zśrodka Pomocy społecznej 
w szczytnej. 

§ 2 

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
szczytnej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 paZdzierni-
ka 2008 r. 
 
 PRZEWzDNICZĄCA 
 RADY MIEJsKIEJ 

 RENATA IDZIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WMGLIICU 
NR 161/XXIV/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowewo planu zawospodarowania 
przestrzennewo osady Okrąwlica-Rychlinek 

 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. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 
ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec 
nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy i miasta 
Węgliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „studium uwarunkowaz 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec” 
przyjętym przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchwałą nr 46/VIII/03 z dnia 
8 maja 2003 r. Rada Miejska w Węglizcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osady zkrąglica-Rychlinek zwa-
ny dalej planem. 

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

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

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaz 
własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – załącznik nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr 3. 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

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

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

3. Ustalenia planu nie obejmują terenu kolejowego 
uznanego  za  teren  zamknięty  Decyzją  nr 42 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28 grudnia 2000 r., którego granice oznaczono 
na rysunku planu. 

§ 3 

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

znaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach 

zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
określającymi przeznaczenie terenów. 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Granice stref ochronnych oraz ograniczez za-

budowy i zagospodarowania terenów od na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
sN 20 kV oraz od terenu zamkniętego. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią 
obowiązujących ustalez planu. 

§ 4 

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

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem określającym prze-
znaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej – należy  przez  to  rozumieć  takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgranicza-
jącymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią 
lub nie wykluczając możliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposób określony przeznaczeniem 
podstawowym. 

5. Liniach rozwraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-
spodarowania. 

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej  linii  rozgraniczającej  danego terenu, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23671  – Poz. 3260 

regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia 
wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez pod-
piwniczenia, schody i okapy. 

  7. Wska niku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwesty-
cję. 

  8. Istniejąca zwarta zabudowa – zabudowa kuba-
turowa  istniejąca  w  dniu  wejścia  w  życie 
planu, usytuowana bezpośrednio na granicy 
działki lub w odległościach mniejszych niż wy-
nikają z obowiązujących przepisów szczegól-
nych, obejmująca co najmniej 2 sąsiadujące 
działki. 

  9. Zabudowa zawrodowa – budynki mieszkalne 
i gospodarcze, budowle oraz urządzenia 
i instalacje służące prowadzeniu działalności 
rolniczej przez rolnika, w tym przetwórstwa 
rolno-spożywczego i indywidualnej produkcji 
biopaliw na potrzeby własne rolnika, w sposób 
i w zakresie określonym w przepisach odręb-
nych. 

10. Usłuwach – należy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów w szczególności: handlu, 
gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, kul-
tu religijnego, opieki zdrowotnej, obsługi tury-
styki (hoteli, moteli, schronisk itp.) i rekreacji, 
siedzib jednostek i instytucji finansowych, 
ubezpieczeniowych, społecznych (w tym 
przedstawicielstw), gospodarczych i politycz-
nych, jednostek projektowych, środków ma-
sowej komunikacji i łączności oraz innych, ma-
jących charakter publiczny lub komercyjny. 

11. Produkcji – należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania, prze-
twórstwa surowców i materiałów itp. 

12. Drowach wewnętrznych – należy rozumieć 
drogi niebędące drogami publicznymi, o charak-
terze dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
wydzielane i utrzymywane przez właściciela te-
renu zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

13. Infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzez liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji. 

14. Zawospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie. 

15. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym 
lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące 
służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia owólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowewo 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Dla zamierzez inwestycyjnych zlokalizowanych 
w granicach obszaru objętego planem ustala się 
następujące wymogi konserwatorskie w zakresie 
ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

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

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badaz wykopaliskowych, za zezwo-
leniem właściwej służby ochrony zabytków. 

§ 6 

Szczewólne warunki zawospodarowania terenów 
oraz owraniczenia w ich użytkowaniu 

1. Napowietrzne linie elektroenerwetyczne: 
1) W oznaczonych na rysunku planu strefach 

ochronnych napowietrznych linii elektroener-
getycznych sN 20 kV, w odległości do 5 m 
od osi linii ustala się zakaz lokalizacji obiek-
tów z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów 
(gospodarczych, garaży itp.) wymaga uzgod-
nienia z zarządcą sieci. 

2) W przypadku skablowania lub przełożenia linii 
elektroenergetycznych sN 20 kV oznaczona na 
rysunku planu strefa ochronna ulega zmniejsze-
niu lub przestaje obowiązywać, stosownie do 
zaistniałej zmiany i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

2. Tereny zamknięte: 
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczez zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w odległości do 20 m od granicy terenu za-
mkniętego ustala się: 
a) zbowiązek uzgadniania z właściwymi 

służbami kolejowymi wszelkich inwestycji 
wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. 

b) zbowiązek uzgadniania wszelkich robót 
ziemnych. 

c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej 
magistralnych przewodów wodociągo-
wych o średnicy większej niż 1620 mm. 

d) Zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji 
wieżowych) w odległości mniejszej niż 
wynosi ich planowana wysokość. 

e) Zakaz wprowadzania nasadzez zieleni wy-
sokiej w odległości mniejszej niż 15 m od 
osi skrajnego toru, z wyłączeniem możli-
wości sadzenia gatunków drzew, których 
wysokość może przekroczyć 10 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenem zamkniętym, licząc 
od zewnętrznej granicy rowu odwadniającego 
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasy-
pu kolejowego, należy zachować pas terenu 
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o szerokości min. 3,0 m służący jako awaryj-
na droga technologiczna dla potrzeb służb ko-
lejowych, straży pożarnej lub służb ratunko-
wych. 

§ 7 

Granice i sposoby zawospodarowania terenów 
lub obiektów podlewających ochronie 

1. Obszar Natura 2000. 
zbszar objęty planem znajduje się w zasięgu ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 
2000 „ ory Dolnośląskie” (kod obszaru 
PL 020005) – obowiązują szczególne warunki 
realizacji inwestycji określone w przepisach od-
rębnych. 

2. Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GWZP 
nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesła-
wiec”. 
Ze względu na położenie terenu objętego planem 
w obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 317 ustala się zakaz odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód podziem-
nych, gruntów oraz wód otwartych (rowów). 

§ 8 

Zasady ochrony środowiskae przyrody i krajobrazu 
kulturowewo 

1. Działalność usługowa, rzemieślnicza lub produk-
cyjna nie może powodować ponadnormatyw-
nych obciążez środowiska uciążliwościami 
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czez pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych, promie-
niowania elektromagnetycznego itp. poza grani-
cami terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

2. Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 
RM/MN ustala się zakaz lokalizowania w grani-
cach działek obiektów hodowlanych o obsadzie 
większej niż 40 Dużych Jednostek Przeliczenio-
wych (DJP) oraz usługowych i rzemieślniczych 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczezstwa 
publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz składo-
wania na otwartym powietrzu pylących lub 
stwarzających zagrożenie dla wód powierzch-
niowych i podziemnych surowców i materiałów 
masowych. 

3. Na terenach rolnych z możliwością lokalizacji 
zabudowy zagrodowej Rm oraz sadów ogrodów 
przydomowych RO dopuszcza się lokalizowanie 
obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 
40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP), 
z zastrzeżeniem zgodności z wymogami przepi-
sów odrębnych. 

4. Na terenach RM/MN oraz MN/U ustala się jako 
dopuszczalne poziomy hałasu wartości odpo-
wiadające zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami rzemieślniczymi i zabudowy 
zagrodowej określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych. 

5. Docelowo należy dążyć do realizacji komplek-
sowego systemu odprowadzenia ścieków byto-

wych odprowadzającego ścieki do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Węglizcu. 

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

7. Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych i do gruntów. 

§ 9 

Zasady  modernizacjie  rozbudowy  i  budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowla-
nych, uniemożliwiających docelową realizację 
ustalez planu. 

2) Dopuszcza się etapowanie budowy projekto-
wanych dróg lub rozbudowy dróg istnieją-
cych w zakresie realizacji poszczególnych 
odcinków dróg oraz ich parametrów. 

3) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
oraz na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

4) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się lokalizację wiat przystankowych 
i urządzez reklamowych pod warunkiem 
uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą 
drogi. 

5) Realizacja nowych oraz przebudowa istnieją-
cych włączez komunikacyjnych z terenów 
przeznaczonych pod zabudowę wymaga 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

6) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych 
– włączenie komunikacyjne należy wykony-
wać z drogi o niższej klasie funkcjonalnej. 

7) Wzdłuż dróg i ulic zaleca się wprowadzać na-
sadzenia szpalerów zieleni wysokiej. 

8) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
żowaz dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać para-
metrów trójkątów widoczności wyznacza-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

9) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej (tereny RM/MN, MN/U) – warunek ten 
uznaje się za spełniony w przypadku loka-
lizacji na terenie działki garażu (wolno sto-
jącego lub wbudowanego). 

b) 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni użyt-
kowej  funkcji  usługowej,  lecz  nie  mniej 
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niż 2 stanowiska – w przypadku lokaliza-
cji funkcji usługowych jako towarzyszą-
cych funkcji podstawowej (MN/U). 

10) W zależności od charakteru działalności na 
terenach w projekcie zagospodarowania te-
renu należy przewidzieć odpowiednią liczbę 
miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz nie-
zbędny plac manewrowy 

2. Infrastruktura techniczna – zasady owólne: 
1) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzez 

infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych in-
westorów. 

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

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-

gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) Dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć 
wody na działkach inwestorów dla zaspoko-
jenia gospodarczych potrzeb gospodarstwa 
domowego. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
Gospodarka wodno-ściekowa w oparciu o indy-
widualne systemy gromadzenia i utylizacji ście-
ków (indywidualne oczyszczalnie ścieków, 
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne lokali-
zowane na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) zdprowadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach poszczególnych działek powierzch-
niowo, z zastosowaniem studni chłonnych na 
terenie własnym inwestora lub otwartych 
zbiorników odparowująco-retencyjnych. 

2) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skanali-
zować, zanieczyszczenia winny być zneutra-
lizowane na terenie inwestora przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

3) Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne. 

6. Elektroenerwetyka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną sie-

cią niskiego napięcia. 
2) Zaleca się docelowo kablowanie napowietrz-

nych odcinków sieci elektroenergetycznej ni-
skiego napięcia. 

3) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację 
stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach własnych inwestorów oraz na tere-
nach publicznych. 

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

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu 

warunków technicznych i ekonomicznych 
przyłączenia. 

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

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, loka-
lizacja zbiorników i związanych z nimi insta-
lacji zgodnie z wymogami przepisów szcze-
gólnych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych Zródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw 
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub 
płynny itp.) niepowodujących ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza lub z odna-
wialnych Zródeł energii. 

  9. Telekomunikacja: 
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) zdpady komunalne – należy wywozić na 

zorganizowane gminne wysypisko odpadów 
komunalnych. 

2) zdpady 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. Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzez Wod-
nych, zddział w Lwówku Śląskim oraz doko-
nać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji. 

§ 10 

Tymczasowe sposoby zawospodarowaniae 
urządzania i użytkowania terenów 

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

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczewółowe 

§ 11 

1.1 – 1.10 RM/MN – przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa zawrodowa i mieszkaniowa jednorodzin-
nae z urządzeniami i zawospodarowaniem towarzy-
szącym. 
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1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Nieuciążliwe usługi (w tym agroturystyka), 

drobna nieuciążliwa produkcja. 
2) Powierzchnia użytkowa towarzyszących 

usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie 
może przekraczać 40% całkowitej po-
wierzchni zabudowy, lecz nie więcej niż 
150 m2 dla każdej z działek. zbowiązuje za-
pewnienie we własnym zakresie przez wła-
ściciela lub władającego terenem wymaga-
nych standardów zamieszkiwania na dział-
kach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czez, uciążliwości transportu itp.) przypadku, 
gdy wprowadza on na swoją działkę działal-
ność usługową, produkcyjną lub rzemieślni-
czą. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia poła-

ci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju 
pokrycia dachów budynków powstałych 
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w których dachy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nachylenia połaci dacho-
wych po 1945 r. 

2) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); kąt nachyle-
nia połaci dachowej 350–450 (nie dotyczy lu-
karn), pokrycie dachówką ceramiczną, ce-
mentową, łupkiem lub materiałami o podob-
nej fakturze. 

3) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m od po-
ziomu terenu do kalenicy. 

4) Wolno stojące garaże należy realizować jako 
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie 
większej niż 6 m od poziomu terenu do kale-
nicy. 

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

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

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 8 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD 1/2. 
b) 5–8 m od linii rozgraniczających dróg go-

spodarczych KDw. 
c) 4–8 m od linii rozgraniczających ciągów 

pieszo-jezdnych KDX. 

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

3) W przypadku realizacji zabudowy bliZniaczej 
dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych i obiektów gospodarczych na granicy 
działek, z zachowaniem warunków wynikają-
cych z przepisów odrębnych, w szczególno-
ści w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4) Wśród istniejącej zwartej zabudowy dopusz-
cza się warunkowo: 
a) Nawiązanie do linii zabudowy od strony 

drogi publicznej wyznaczonej przez istnie-
jące, sąsiadujące budynki, wymagane jest 
uzgodnienie lokalizacji obiektu z zarządcą 
drogi. 

b) Lokalizację budynków gospodarczych na 
granicy działki z zachowaniem warunków 
wynikających z przepisów odrębnych, 
w szczególności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej. 

c) Adaptację na cele mieszkaniowe istnieją-
cych budynków gospodarczych pod wa-
runkiem zgodności z przepisami odrębny-
mi. 

5) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,35 – warunek  ten  nie  dotyczy  zwar-
tej zabudowy istniejącej w dniu wejścia 
w życie planu, niespełniającej powyższego 
kryterium. 

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

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 
następujących minimalnych powierzchni sa-
modzielnych działek przeznaczonych pod: 
a) Zabudowę zagrodową na terenach 

RM/MN:  3000 m2, 
b) Zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną 

na terenach RM/MN: 
• Wolno stojącą:  900 m2 
•  liZniaczą:    450 m2 

2) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 
geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 
minimalnej szerokości frontu działki (mierzo-
nej w linii zabudowy): 
a) W zabudowie zagrodowej na terenach 

RM/MN: 24 m, 
b) W zabudowie mieszkaniowej, jednorodzin-

nej na terenach RM/MN: 
– Wolno stojącej:  18 m 
–  liZniaczej:    12 m 

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzchni nowo wydziela-
nych działek nie więcej niż o 10% wartości 
wskazanych w planie. 

4) 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). 
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5) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
dojazdy i dojścia do zabudowy winny speł-
niać warunki określone w obowiązujących 
przepisach odrębnych, w tym w przepisach 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 12 

2 MN/U – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowo-usłuwowae z urządzeniami towarzy-
szącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zbiekty usługowe – lokalizowane w adapto-
wanych pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
obiektach wolno stojących (w tym na wy-
dzielonych działkach). zbowiązuje zapewnie-
nie we własnym zakresie przez właściciela 
lub władającego terenem wymaganych stan-
dardów zamieszkiwania na działkach sąsied-
nich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczez, uciąż-
liwości transportu itp.) przypadku, gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność 
usługową. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia poła-

ci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju 
pokrycia dachów budynków powstałych 
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w których dachy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nachylenia połaci dacho-
wych po 1945 r. 

2) W odniesieniu do nowo realizowanych bu-
dynków mieszkalnych lub usługowych oraz 
w przypadkach przebudowy istniejących bu-
dynków ustala się obowiązek stosowania da-
chów spadowych z wyraZnie zaznaczoną ka-
lenicą (preferowane dachy dwuspadowe 
i dwuspadowe naczółkowe); o spadkach po-
łaci dachowych 35°–45°; pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną, cementową, materia-
łem o fakturze dachówkopodobnej, gontem 
lub łupkiem itp. 

3) Ustala się zakaz stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-
łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

4) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg 
i terenów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 3. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości 8 m od linii rozgraniczającej cią-

gu pieszo-jezdnego KDX (zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu). 

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

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
10 m licząc od poziomu terenu do rzędnej ka-
lenicy. 

4) Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
70% powierzchni działek lub terenów prze-
znaczonych do realizacji przedmiotowej in-
westycji, pozostałą część działki należy zago-
spodarować zielenią – powyższy warunek 
w nie dotyczy zwartej zabudowy istniejącej 
w dniu wejścia w życie planu, niespełniającej 
powyższego kryterium. 

5) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,4. 

6) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne 

działki z zachowaniem minimalnej powierzch-
ni wydzielanych działek  
a) W zabudowie mieszkaniowej i mieszka-

niowo-usługowej = 1 200 m2. 
b) W wolno stojącej zabudowie usługowej = 

500 m2. 
2) Dopuszcza się podziały geodezyjne z zacho-

waniem minimalnej szerokości frontu działki 
(mierzonej w linii zabudowy) wynoszącej 
20 m. 

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzchni nowo wydziela-
nych działek nie więcej niż o 10% wartości 
wskazanych w planie. 

4) 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). 

§ 13 

3 P/U – przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
dukcyjno-usłuwowee z urządzeniami towarzyszący-
mi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1)  azy obsługi transportu i logistyki. 
2) składy materiałów masowych (opału, mate-

riałów budowlanych itp.). 
3) Handel hurtowy. 
4) Urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 3. 

3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
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a) 8 m od linii rozgraniczających dróg gospo-
darczych KDw. 

b) 10 m od linii rozgraniczających ciągu pie-
szo-jezdnego KDX. 

2) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portier-
ni), bram wjazdowych itp. 

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

4) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 
przekroczyć 14 m – warunek ten nie dotyczy 
urządzez, które ze względów technologicz-
nych wymagają większych wysokości. 

5) Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi itp.) maksymalnie do 80% 
powierzchni działek, pozostałą część działki 
należy zagospodarować zielenią urządzoną. 

6) W zagospodarowaniu należy przewidzieć na-
sadzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wy-
dzielonych terenów inwestycyjnych. 

7) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,6. 

8) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 20% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

4. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne 

działki przeznaczone na cele produkcyjne lub 
usługowe z zachowaniem minimalnej po-
wierzchni wydzielanych działek:  
a) W zabudowie produkcyjnej =  5000 m2. 
b) W zabudowie usługowej = 1000 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie 
więcej niż o 10% wartości wskazanych 
w planie. 

3) Do działek wydzielanych w głębi terenu, nie-
posiadających bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd 
wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 
min. 10 m w liniach podziału geodezyjnego. 

4) Wewnętrzne drogi dojazdowe winny spełniać 
warunki określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych, w szczególności w przepi-
sach w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 14 

4 PG/UT – przeznaczenie podstawowe – tereny 
eksploatacji złoża iłów ceramicznych z możliwością 
adaptacji na cele sportu i rekreacjie z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zbiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

2) zbiekty administracyjno-socjalne. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

newo: 
1) Ustala się powierzchniową eksploatację złoża 

(wyrobisko otwarte). 
2) W ramach prowadzonej eksploatacji na tere-

nie PG należy zorganizować składowisko 
nadkładu. 

3) Ustala się obowiązek prowadzenia eksploata-
cji złoża w sposób niezagrażający powsta-
niem osuwiska na granicach terenu, z za-
chowaniem niezbędnego filara ochronnego. 

4) Ustala się możliwość składowania i prze-
mieszczania na terenie PG mas ziemnych 
powstałych z nadkładu i przerostów złożo-
wych, masy te należy przeznaczyć do celów 
rekultywacji wyrobiska. 

5) Docelowo ustala się wodny lub leśny kieru-
nek rekultywacji wyrobiska. 

6) Dopuszcza się stosowanie architektury o nie-
tradycyjnych formach, w tym obiektów z da-
chami jednospadowymi lub płaskimi. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) zdległości zabudowy od granic terenu należy 

ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 
2) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

10 m od poziomu terenu do rzędnej kalenicy 
lub najwyższego punktu dachu. 

§ 15 

R – przeznaczenie podstawowe – tereny rolne. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej. 

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

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

4) Wzdłuż rowów melioracyjnych (WS) zaleca 
się realizację biologicznej obudowy cieków 
w postaci zadrzewiez i zakrzewiez, z zacho-
waniem warunków dostępności do cieków 
w celach konserwacyjnych. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5. 

§ 16 

Rm – przeznaczenie podstawowe – tereny rolne 
z możliwością lokalizacji zabudowy zawrodowej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Zabudowa zagrodowa. 
2) Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-

sianie gruntów rolnych spełniających warunki 
określone w przepisach odrębnych. 

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

4) Wzdłuż rowów melioracyjnych (WS) zaleca 
się realizację biologicznej obudowy cieków 
w postaci zadrzewiez i zakrzewiez, z zacho-
waniem warunków dostępności do cieków 
w celach konserwacyjnych. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) W nowo realizowanych budynkach ustala się 

obowiązek stosowania dachów stromych 
z wyraZnie zaznaczoną kalenicą (dachy dwu-
spadowe i dwuspadowe naczółkowe, wielo-
sopadowe); o spadkach połaci dachowych 
30°–45°; pokrycie dachów dachówką cera-
miczną, cementową, materiałem o fakturze 
dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-
łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej 
niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy. 

4) zgrodzenia posesji od strony dróg zaleca się 
wykonywać jako ażurowe (min. 50% prze-
świtów), dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysokości nieprzekraczającej 60 cm 
licząc od poziomu terenu, wysokość ogro-
dzez (dotyczy przęseł i elementów pozio-
mych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie 
może przekroczyć 1,8 m. 

5) Dopuszcza się stosowanie ogrodzez pełnych 
wykonanych z wykorzystaniem widocznych 
materiałów naturalnych lub ceramicznych 
(kamiez, cegła licowa itp.). 

6) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

7) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

dla obiektów zabudowy zagrodowej w odle-
głości 6–8 m.(zgodnie z oznaczeniami na ry-
sunku planu) od linii rozgraniczających przy-
ległych dróg dojazdowych (KDD 1/2), gospo-
darczych (KDw) lub granic działek geodezyj-
nych dróg gospodarczych niewydzielonych li-
niami rozgraniczającymi. 

2) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,35. 

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

4. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5. 

§ 17 

RO – przeznaczenie podstawowe – sady i owrody 
przydomowe. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

2) Napowietrzne i podziemne sieci infrastruktury 
technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 8 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD 1/2. 
b) 6–8 m od linii rozgraniczających dróg go-

spodarczych KDw. 
c) 6–8 m od linii rozgraniczających ciągu 

pieszo-jezdnego KDX. 
2) W obiektach gospodarczych ustala się sto-

sowanie dachów spadowych o nachyleniu 
połaci 30º–40º. 

3) Wysokość zabudowy gospodarczej nie może 
przekroczyć 6 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 
30% powierzchni działki lub działek objętych 
inwestycją; odległości zabudowy od granic 
działek zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5. 

§ 18 

ZL – przeznaczenie podstawowe – lasy. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

2) Dopuszcza się prowadzenie pieszo-rowero-
wych ciągów spacerowych, organizowanie 
ścieżek edukacyjnych (z wiatami, planszami 
itp. zagospodarowaniem). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, z wyłączeniem obiektów związanych 
z gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty tu-
rystyczne, zadaszenia). 

§ 19 

WS – przeznaczenie podstawowe – wody po-
wierzchniowe wraz z urządzeniami wospodarki 
wodnej (rowy melioracyjne itp.). 

§ 20 

5.1e 5.2 KDD 1/2 – przeznaczenie podstawowe – 
drowa dojazdowae z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Podziemne  sieci  infrastruktury  technicznej 
realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgod-
nie w wymaganiami przepisów odrębnych, 
zielez urządzona. 
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2) Dopuszcza się, za zgodą zarządcy ulicy, loka-
lizację urządzez pomiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z podziemną infrastrukturą techniczną 
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-
renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-
lizacja tych urządzez nie może powodować 
ograniczenia widoczności, powodować za-
grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

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

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

§ 21 

6.1e 6.2 KDX – przeznaczenie podstawowe – ciąw 
pieszo-jezdnye z urządzeniami towarzyszącymi. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnych, zielez urządzona. 

§ 22 

KDw – przeznaczenie podstawowe – drowi wospo-
darcze transportu rolnewo i leśnewo. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnych. 

§ 23 

KDW – przeznaczenie podstawowe – drowa we-
wnętrzna. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą właściciela terenu i zgodnie w wy-
maganiami przepisów odrębnych. 

§ 24 

E – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 
elektroenerwetycznych (stacja transformatorowa). 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
sieci lub urządzenia infrastruktury technicznej 
realizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

2. Zasady ochrony środowiskae przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
Eksploatacja urządzez elektroenergetycznych nie 
może powodować zagrożenia dla sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnor-
matywnego promieniowania elektromagnetycz-
nego oraz stwarzać zagrożenia pożarowego. 

§ 25 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej, obszary wymagające 
przekształcez lub rekultywacji, tereny przeznaczone 
pod budowę obiektów handlowych, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 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 

§ 26 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 15%. 

§ 27 

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

§ 28 

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

 BARBARA DROZD 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 161/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3260) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 161/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3260) 

 
 

ROZSTRZYGNIMCIE 
o sposobie realizacjie zapisanych w miejscowym planie zawospodarowania 

przestrzennewoe osady Okrąwlica-Rychlinek inwestycji z zakresu infrastruktury techniczneje 
które należą do zadań własnych wminy oraz zasadach ich finansowaniae 

zwodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 

§ 1 

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

§ 2 

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

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

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się  urmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 161/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3260) 

 
 

ROZSTRZYGNIMCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwaw wniesionych do projektu miejscowewo planu 

zawospodarowania przestrzennewo osady Okrąwlica-Rychlinek 
podczas wyłożenia do publicznewo wwlądu 

 
 
Ze względu na brak uwag przedstawionych przez  urmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako 
nieuwzględnione Rada Miejska w Węglizcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmia-
nami). 
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3261 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WMGLIICU 
NR 162/XXIV/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowewo planu zawospodarowania 
przestrzennewo wsi Jawodzin 

 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. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgli-
niec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Węgliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „studium uwarunko-
waz i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgli-
niec” przyjętym przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchwałą nr 46/VIII/03 
z dnia 8 maja 2003 r. Rada Miejska w Węglizcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Jagodzin zwany dalej pla-
nem. 

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

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Wykaz obiektów objętych ewidencją zabyt-

ków – załącznik nr 2. 
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaz 
własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – załącznik nr 3. 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr 4. 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym wsi Jagodzin. 

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

3. Ustalenia planu nie obejmują terenu kolejowego 
uznanego  za  teren  zamknięty  Decyzją  nr 42 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28 grudnia 2000 r., którego granice oznaczono 
na rysunku planu. 

§ 3 

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

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

3) zbowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy. 

4) zbiekty i tereny objęte ewidencją zabytków. 
5) Granice stref ochronnych oraz ograniczez za-

budowy i zagospodarowania terenów od na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
sN 20 kV, od terenu zamkniętego oraz od 
cmentarza. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią 
obowiązujących ustalez planu. 

§ 4 

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

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem określającym prze-
znaczenie podstawowe. 

2. przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

3. przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, która przeważa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią 
lub nie wykluczając możliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposób określony przeznaczeniem 
podstawowym. 

5. liniach rozwraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-
spodarowania. 

6. obowiązujących liniach zabudowy – należy przez 
to rozumieć linie wyznaczające usytuowanie 
elewacji frontowej budynku mieszkalnego 
w stosunku do wskazanej linii rozgraniczającej 
danego terenu, przy czym regulacjom tym 
nie podlegają  wykusze,  zadaszenia wejściowe, 
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podesty, schody i okapy; dla budynków gospo-
darczych i garaży oraz towarzyszących wolno 
stojących budynków usługowych linie te są 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

  7. nieprzekraczalnych liniach 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. 

  8. wska niku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwesty-
cję. 

  9. istniejącej zwartej zabudowie – zabudowa ku-
baturowa istniejąca w dniu wejścia w życie 
planu, usytuowana bezpośrednio na granicy 
działki lub w odległościach mniejszych niż wy-
nikają z obowiązujących przepisów szczegól-
nych, obejmująca co najmniej 2 sąsiadujące 
działki. 

10. zabudowa zawrodowa – budynki mieszkalne 
i gospodarcze, budowle oraz urządzenia i insta-
lacje służące prowadzeniu działalności rolniczej 
przez rolnika, w tym przetwórstwa rolno-
spożywczego i indywidualnej produkcji biopaliw 
na potrzeby własne rolnika, w sposób i w za-
kresie określonym w przepisach odrębnych. 

11. usłuwach – należy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów, w szczególności: handlu, 
gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, kul-
tu religijnego, opieki zdrowotnej, obsługi tury-
styki (hoteli, moteli, schronisk itp.) i rekreacji, 
siedzib jednostek i instytucji finansowych, 
ubezpieczeniowych, społecznych (w tym 
przedstawicielstw), gospodarczych i politycz-
nych, jednostek projektowych, środków ma-
sowej komunikacji i łączności oraz innych, ma-
jących charakter publiczny lub komercyjny. 

12. produkcji – należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania, prze-
twórstwa surowców i materiałów itp. 

13. infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzez liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji. 

14. zawospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie. 

15. urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym 
lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące 
służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia owólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowewo 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Dla obiektów i terenów objętych ewidencją za-
bytków (wykaz w załączniku nr 2 do uchwały) 
ustala się następujące wymogi konserwatorskie: 
  1) Należy zachować bryłę; kształt i geometrię 

dachu budynków oraz zastosowane trady-
cyjne materiały budowlane. 

  2) Należy utrzymać, a w zniszczonych frag-
mentach odtworzyć historyczny detal archi-
tektoniczny. 

  3) Należy zachować kształt, rozmiary i roz-
mieszczenie otworów zgodne z historycz-
nym wizerunkiem budynku; należy utrzymać 
lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien 
i drzwi. 

  4) Wykonywanie okien połaciowych doświetla-
jących pomieszczenia użytkowe na podda-
szach jest dopuszczalne pod warunkiem 
uzyskania zgody właściwego organu służby 
ochrony zabytków. 

  5) W przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów należy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku. 

  6) Ustala się obowiązek stosowania kolorystyki 
elewacji nawiązującej do historycznej oraz 
historycznego ceramicznego lub tynkowa-
nego lica ścian zewnętrznych. 

  7) Ustala się obowiązek stosowania stolarki 
okiennej o kolorystyce i podziałach zgod-
nych z historycznym wyglądem obiektu. 

  8) Należy zachować oryginalne elewacje z ich 
wystrojem architektonicznym, w przypadku 
budynków wtórnie otynkowanych („baran-
ki”) zaleca się usunięcie współczesnych 
tynków z zachowaniem detali architekto-
nicznych. 

  9) Przed rozpoczęciem prac projektowych usta-
la się obowiązek uzyskania od właściwej 
służby ochrony zabytków wytycznych kon-
serwatorskich dotyczących zakresu dopusz-
czalnych zmian w obiekcie. 

10) W przypadku podjęcia decyzji o rozbiórce 
obiektu objętego ewidencją zabytków ustala 
się obowiązek opracowania na koszt inwe-
stora konserwatorskiej inwentaryzacji archi-
tektonicznej obiektu i przekazania jej wła-
ściwej służbie ochrony zabytków. 

11) Wszelkie działania inwestycyjne wymagają-
ce pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
rozbiórkę obiektu lub zgłoszenia właściwe-
mu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej należy uzgadniać z właściwą 
służbą ochrony zabytków. 

2. Dla zamierzez inwestycyjnych zlokalizowanych 
w granicach obszaru objętego planem ustala się 
następujące wymogi konserwatorskie w zakresie 
ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia właściwej służby ochrony za-
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bytków o terminie rozpoczęcia i zakozczenia 
prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badaz wykopaliskowych, za 
zezwoleniem właściwej służby ochrony za-
bytków. 

§ 6 

Szczewólne warunki zawospodarowania terenów 
oraz owraniczenia w ich użytkowaniu 

1. Napowietrzne linie elektroenerwetyczne: 
1) W oznaczonych na rysunku planu strefach 

ochronnych napowietrznych linii elektroener-
getycznych sN 20 kV, w odległości do 5 m 
od osi linii, ustala się zakaz lokalizacji obiek-
tów z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów 
(gospodarczych, garaży itp.) wymaga uzgod-
nienia z zarządcą sieci. 

2) W przypadku skablowania lub przełożenia linii 
elektroenergetycznych sN 20 kV oznaczona na 
rysunku planu strefa ochronna ulega zmniejsze-
niu lub przestaje obowiązywać, stosownie do 
zaistniałej zmiany i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

2. Tereny zamknięte: 
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczez zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w odległości do 20 m od granicy terenu za-
mkniętego, ustala się: 
a) zbowiązek uzgadniania z właściwymi 

służbami kolejowymi wszelkich inwestycji 
wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. 

b) zbowiązek uzgadniania wszelkich robót 
ziemnych. 

c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej 
magistralnych przewodów wodociągo-
wych o średnicy większej niż 1620 mm. 

d) Zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji 
wieżowych) w odległości mniejszej niż 
wynosi ich planowana wysokość. 

e) Zakaz wprowadzania nasadzez zieleni wy-
sokiej w odległości mniejszej niż 15 m od 
osi skrajnego toru, z wyłączeniem możli-
wości sadzenia gatunków drzew, których 
wysokość może przekroczyć 10 m. 

2) Wzdłuż granicy z terenem zamkniętym, licząc 
od zewnętrznej granicy rowu odwadniającego 
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasy-
pu kolejowego, należy zachować pas terenu 
o szerokości min. 3,0 m służący jako awaryj-
na droga technologiczna dla potrzeb służb ko-
lejowych, straży pożarnej lub służb ratunko-
wych. 

3. Cmentarz: 
W oznaczonej na rysunku planu strefie ograni-
czez zabudowy i zagospodarowania terenu 
(50 m wokół granicy cmentarza) ustala się zakaz 
lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów 
gastronomicznych, zakładów produkujących lub 
przechowujących artykuły żywnościowe oraz lo-
kalizację studni służących zaopatrzeniu w wodę 
do picia i dla potrzeb gospodarczych. 

§ 7 

Granice i sposoby zawospodarowania terenów 
lub obiektów podlewających ochronie 

1. Obszar Natura 2000. 
zbszar objęty planem znajduje się w zasięgu ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 
2000 „ ory Dolnośląskie” (kod obszaru 
PL 020005) – obowiązują szczególne warunki 
realizacji inwestycji określone w przepisach od-
rębnych. 

2. Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GWZP 
nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesła-
wiec”. 
Ze względu na położenie terenu objętego planem 
w obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 317 ustala się zakaz odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód podziem-
nych, gruntów oraz wód otwartych (rowów). 

§ 8 

Zasady ochrony środowiskae przyrody i krajobrazu 
kulturowewo 

1. Działalność usługowa, rzemieślnicza lub produk-
cyjna nie może powodować ponadnormatyw-
nych obciążez środowiska uciążliwościami 
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czez pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych, promie-
niowania elektromagnetycznego itp. poza grani-
cami terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

2. Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowej RM/MN oraz ogrodów i sadów przydo-
mowych RO ustala się zakaz lokalizowania 
w granicach działek obiektów hodowlanych 
o obsadzie większej niż 40 Dużych Jednostek 
Przeliczeniowych (DJP) oraz usługowych i rze-
mieślniczych stwarzających zagrożenie dla bez-
pieczezstwa publicznego, zdrowia i życia ludzi 
oraz składowania na otwartym powietrzu pylą-
cych lub stwarzających zagrożenie dla wód po-
wierzchniowych i podziemnych surowców i ma-
teriałów masowych. 

3. Na terenach rolnych z możliwością lokalizacji 
zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem 
Rm dopuszcza się lokalizowanie obiektów ho-
dowlanych o obsadzie większej niż 40 Dużych 
Jednostek Przeliczeniowych (DJP), z zastrzeże-
niem zgodności z wymogami przepisów odręb-
nych. 

4. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 
wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio: 
1) Na terenach MN – jak dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej. 
2) Na terenach RM/MN, MN/U, US/MN, MW/U 

– jak dla zabudowy zagrodowej, mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczy-
mi oraz zabudowy wielorodzinnej. 

3) Na terenach UT – jak dla terenów rekreacyj-
no-wypoczynkowych poza miastem. 

5. Docelowo należy dążyć do realizacji komplek-
sowego systemu odprowadzenia ścieków byto-
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wych odprowadzającego ścieki do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Węglizcu. 

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

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

§ 9 

Zasady  modernizacjie  rozbudowy  i  budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowla-
nych, uniemożliwiających docelową realizację 
ustalez planu. 

2) Dopuszcza się etapowanie budowy projekto-
wanych dróg lub rozbudowy dróg istnieją-
cych w zakresie realizacji poszczególnych 
odcinków dróg oraz ich parametrów. 

3) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
oraz na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

4) W liniach rozgraniczających dróg i ulic do-
puszcza się lokalizację wiat przystankowych 
i urządzez reklamowych pod warunkiem 
uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą 
drogi. 

5) Realizacja nowych oraz przebudowa istnieją-
cych włączez komunikacyjnych z terenów 
przeznaczonych pod zabudowę wymaga 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

6) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych 
– włączenie komunikacyjne należy wykony-
wać z drogi o niższej klasie funkcjonalnej. 

7) Wzdłuż dróg i ulic zaleca się wprowadzać na-
sadzenia szpalerów zieleni wysokiej. 

8) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
żowaz dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać para-
metrów trójkątów widoczności wyznacza-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

9) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej (tereny RM/MN, MN, MN/U) – waru-
nek ten uznaje się za spełniony w przy-
padku lokalizacji na terenie działki garażu 
(wolno stojącego lub wbudowanego). 

b) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzin-

nej usługowej (tereny MW/U), wliczając 
miejsca postojowe na terenie wydzielo-
nych garaży – do czasu uzyskania doce-
lowego wskaZnika dopuszcza się zmniej-
szenie wymaganej liczby miejsc postojo-
wych do 75 % ilości docelowej. 

c) 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni użyt-
kowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 
2 stanowiska – w przypadku lokalizacji 
funkcji usługowych jako towarzyszących 
funkcji podstawowej (MN/U). 

d) 15 stanowisk na 100 zatrudnionych na te-
renach zabudowy usługowej (U) lub 1 sta-
nowisko postojowe dla klientów na każde 
rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej 
usług (tereny U). 

10) W zależności od charakteru działalności na 
terenach w projekcie zagospodarowania te-
renu należy przewidzieć odpowiednią liczbę 
miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz nie-
zbędny plac manewrowy. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady owólne: 
1) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzez 

infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych in-
westorów. 

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

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-

gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) Dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć 
wody na działkach inwestorów wyłącznie dla 
zaspokojenia gospodarczych potrzeb gospo-
darstwa domowego. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków systemem 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 
w Węglizcu. 

2) zdprowadzenie ścieków z poszczególnych 
budynków przyłączami wpiętymi do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się budowę: 
a) szczelnych, bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne – obowiązuje sys-
tematyczny wywóz nieczystości płynnych 
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 
przez specjalistyczny zakład będący gmin-
ną jednostką organizacyjną lub przedsię-
biorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości płynnych, 

b) Indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków pod warunkiem uzyskania zgody 
stosownych organów. 
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4) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku 
procesów  technologicznych  należy  przed 
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej 
oczyścić we własnych urządzeniach oczysz-
czających zlokalizowanych na terenie inwe-
stora. 

5) Na terenach zabudowy o charakterze rozpro-
szonym, gdzie brak możliwości technicznych 
lub uzasadnienia ekonomicznego wpięcia do 
istniejącej lub projektowanej kanalizacji sani-
tarnej, dopuszcza się stałe stosowanie szczel-
nych zbiorników na nieczystości płynne 
(szamb) lub indywidualnych oczyszczalni 
ścieków, lokalizowanych na warunkach okre-
ślonych w przepisach odrębnych. 

6) W zabudowie produkcyjno-usługowej ozna-
czonej symbolem P/U dopuszcza się stoso-
wanie indywidualnych systemów gromadze-
nia i utylizacji ścieków o charakterze przemy-
słowym, na warunkach określonych w prze-
pisach odrębnych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) Docelowo odprowadzenie wód opadowych 

z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanaliza-
cją deszczową, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych. 

2) zdprowadzenie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach poszczególnych działek powierzch-
niowo, z zastosowaniem studni chłonnych na 
terenie własnym inwestora, otwartych zbior-
ników odparowująco-retencyjnych lub do ka-
nalizacji deszczowej. 

3) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skanali-
zować, zanieczyszczenia winny być zneutra-
lizowane na terenie inwestora przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

4) Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne. 

6. Elektroenerwetyka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną sie-

cią niskiego napięcia. 
2) Zaleca się docelowo kablowanie napowietrz-

nych odcinków sieci elektroenergetycznej ni-
skiego napięcia. 

3) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację 
stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach własnych inwestorów oraz na tere-
nach publicznych (np. na terenach zieleni 
urządzonej). 

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

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu 
warunków technicznych i ekonomicznych 
przyłączenia. 

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

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali- 

zacja zbiorników i związanych z nimi insta-
lacji zgodnie z wymogami przepisów szcze-
gólnych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych Zródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw 
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub 
płynny itp.) niepowodujących ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza lub z odna-
wialnych Zródeł energii. 

  9. Telekomunikacja: 
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) zdpady komunalne – należy wywozić na 

zorganizowane gminne wysypisko odpadów 
komunalnych. 

2) zdpady 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. Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzez Wod-
nych, zddział w Lwówku Śląskim oraz doko-
nać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji. 

§ 10 

Tymczasowe sposoby zawospodarowaniae 
urządzania i użytkowania terenów 

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

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczewółowe 

§ 11 

1.1 – 1.57 RM/MN – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy zawrodowej i mieszkaniowej jed-
norodzinneje z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

2) Powierzchnia użytkowa towarzyszących 
usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie 
może przekraczać 40% całkowitej po-
wierzchni zabudowy, lecz nie więcej niż 
150 m2 dla każdej z działek. zbowiązuje za-
pewnienie we własnym zakresie przez wła-
ściciela lub władającego terenem wymaga-
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nych standardów zamieszkiwania na dział-
kach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czez, uciążliwości transportu itp.) przypadku, 
gdy wprowadza on na swoją działkę działal-
ność usługową, produkcyjną lub rzemieślni-
czą. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia poła-

ci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju 
pokrycia dachów budynków powstałych 
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w których dachy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nachylenia połaci dacho-
wych po 1945 r. 

2) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); kąt nachyle-
nia połaci dachowej 350–450 (nie dotyczy lu-
karn), pokrycie dachówką ceramiczną, ce-
mentową, łupkiem lub materiałami o podob-
nej fakturze. 

3) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, lecz nie więcej niż 12 m od po-
ziomu terenu do kalenicy. 

4) Wolno stojące garaże należy realizować jako 
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie 
większej niż 6 m od poziomu terenu do kale-
nicy. 

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

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

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do obiektów objętych ewiden-

cją zabytków obowiązują warunki ochrony 
konserwatorskiej określone w § 5 ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala  się  obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy w odległościach (zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu): 
a) 6–8 m od linii rozgraniczających drogi 

głównej KDG 1/2. 
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg 

KDD 1/2. 
c) 5–6 m od linii rozgraniczających dróg go-

spodarczych KDw. 
d) 5–6 m od linii rozgraniczających ciągów 

pieszo-jezdnych KDX. 
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii 

zabudowy odległości od granic działek, należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) W przypadku realizacji zabudowy bliZniaczej 
dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych i obiektów gospodarczych na granicy 

działek, z zachowaniem warunków wynikają-
cych z przepisów odrębnych, w szczególno-
ści w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4) Wśród istniejącej zwartej zabudowy dopusz-
cza się warunkowo: 
a) Nawiązanie do linii zabudowy od strony 

drogi publicznej wyznaczonej przez istnie-
jące, sąsiadujące budynki, wymagane jest 
uzgodnienie lokalizacji obiektu z zarządcą 
drogi. 

b) Lokalizację budynków gospodarczych na 
granicy działki z zachowaniem warunków 
wynikających z przepisów odrębnych, 
w szczególności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej. 

c) Adaptację na cele mieszkaniowe istnieją-
cych budynków gospodarczych pod wa-
runkiem zgodności z przepisami odrębny-
mi. 

5) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,35 – warunek ten nie dotyczy zwartej 
zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie 
planu, niespełniającej powyższego kryterium 

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

7) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-
niczez zabudowy i zagospodarowania terenu 
wokół granicy cmentarza ustala się zakaz lo-
kalizacji obiektów z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na stały pobyt ludzi. 

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 
następujących minimalnych powierzchni sa-
modzielnych działek przeznaczonych pod: 
a) Zabudowę zagrodową na terenach 

RM/MN:  3000 m2 
b) Zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną 

na terenach RM/MN:  
– Wolno stojącą :  900 m2 
–  liZniaczą:    450 m2 

2) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 
geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 
minimalnej szerokości frontu działki (mierzo-
nej w linii zabudowy): 
a) W zabudowie zagrodowej na terenach 

RM/MN:  24 m, 
b) W zabudowie mieszkaniowe, jednorodzin-

nej na terenach RM/MN:   
– Wolno stojącej:  18 m 
–  liZniaczej:     12 m 

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzchni nowo wydziela-
nych działek nie więcej niż o 10% wartości 
wskazanych w planie. 

4) 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). 

5) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
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zujących przepisach odrębnych, w tym 
w przepisach w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej. 

6) W przypadkach uzasadnionych koniecznością 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296 
oznaczonej symbolem 11 KDG 1/2 (posze-
rzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, 
zatok autobusowych itp.) oraz innych dróg 
publicznych dopuszcza się możliwość pozy-
skania i wydzielenia niezbędnego, przyległego 
pasa terenu i włączenia go do drogi publicz-
nej.  

§ 12 

2.1 – 2.11 MN – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Nieuciążliwe usługi nieprzekraczające 40% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi mogą być lokalizowane w adapto-
wanych pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
wolno stojących. zbowiązuje zapewnienie 
we własnym zakresie przez właściciela 
lub władającego terenem wymaganych stan-
dardów zamieszkiwania na działkach sąsied-
nich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczez, uciąż-
liwości transportu itp.) przypadku, gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność 
usługową. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych 
z: obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi 
pojazdów mechanicznych, skupu i składowa-
nia surowców wtórnych, stacji paliw oraz za-
kładów stolarskich (przeróbka drewna i pro-
dukcja wyrobów z drewna). 

3) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów usług 
handlu o powierzchni sprzedaży przekracza-
jącej 80 m2. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) W odniesieniu do nowo realizowanych bu-

dynków oraz w przypadkach przebudowy ist-
niejących budynków ustala się obowiązek 
stosowania dachów spadowych z wyraZnie 
zaznaczoną kalenicą (preferowane dachy 
dwuspadowe i dwuspadowe naczółkowe); 
o spadkach połaci dachowych 35°–45°; po-
krycie dachów dachówką ceramiczną, ce-
mentową, materiałem o fakturze dachówko-
podobnej, gontem lub łupkiem itp. 

2) Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia poła-
ci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju 
pokrycia dachów budynków powstałych 
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w których dachy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nachylenia połaci dacho-
wych po 1945 r. 

3) Ustala się zakaz stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-

łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

4) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospo-
darczej nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m od po-
ziomu terenu do kalenicy. 

5) Wolno stojące garaże należy realizować jako 
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie 
większej niż 6 m od poziomu terenu do kale-
nicy. 

6) zgrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych zaleca się wykonywać jako ażu-
rowe (min. 50% prześwitów), dopuszcza się 
stosowanie podmurówki o wysokości nie-
przekraczającej 60 cm licząc od poziomu te-
renu, wysokość ogrodzez (dotyczy przęseł 
i elementów poziomych, z wyłączeniem słup-
ków nośnych) nie może przekroczyć 1,8 m. 

7) Dopuszcza się stosowanie ogrodzez pełnych 
wykonanych z wykorzystaniem widocznych 
materiałów naturalnych lub ceramicznych 
(kamiez, cegła licowa itp.). 

8) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

9) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do obiektów objętych ewiden-

cją zabytków obowiązują warunki ochrony 
konserwatorskiej określone w § 5 ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi głów-

nej KDG 1/2. 
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg 

KDD 1/2. 
c) 5–6 m od linii rozgraniczających dróg go-

spodarczych KDw. 
d) 5–6 m od linii rozgraniczających ciągów 

pieszo-jezdnych KDX. 
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii 

zabudowy odległości od granic działek, należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) W przypadku realizacji zabudowy bliZniaczej 
dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych i obiektów gospodarczych na granicy 
działek, z zachowaniem warunków wynikają-
cych z przepisów odrębnych, w szczególno-
ści w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4) Na działkach, na których ze względu na już 
istniejącą zabudowę, nie jest możliwe speł-
nienie wymagaz przepisów odrębnych w za-
kresie odległości od granic działki dopuszcza 
się lokalizacje obiektów gospodarczych i ga-
raży na granicy z działkami sąsiadującymi, z 
zastrzeżeniem zgodności z przepisami odręb-
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nymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz po uzyskaniu zgody właściciela działki 
sąsiadującej. 

5) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,25 – warunek ten nie dotyczy zwartej 
zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie 
planu, niespełniającej powyższego kryterium 

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

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenów na odrębne 

działki budowlane z zachowaniem minimalnej 
powierzchnia wydzielanych działek przezna-
czonych pod zabudowę: 
a) Wolno stojącą:  1000 m2. 
b)  liZniaczą:     500 m2. 

2) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 
geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 
minimalnej szerokości frontu działki (mierzo-
nej w linii zabudowy) dla zabudowy: 
a) Wolno stojącej:    20 m. 
b)  liZniaczej:      12 m. 

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzchni nowo wydziela-
nych działek nie więcej niż o 10% wartości 
wskazanych w planie. 

4) 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). 

5) 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. 

6) Dla dróg wewnętrznych wytyczanych na za-
sadach określonych w ust. 3 należy przyjąć 
następujące parametry: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 

8 m 
b) szerokość jezdni utwardzonej – minimum 

3,0 m 
c) Wydzielane drogi wewnętrzne winny speł-

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

§ 13 

3.1 – 3.4 MN/U – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usłuwowej, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

zbiekty usługowe lub nieuciążliwej, drobnej pro-
dukcji – lokalizowane w adaptowanych po-
mieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-
mieszczeniach dobudowanych lub obiektach 
wolno stojących (w tym na wydzielonych dział-

kach). zbowiązuje zapewnienie we własnym za-
kresie przez właściciela lub władającego terenem 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
działkach sąsiednich (zachowanie dopuszczalne-
go poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czez, uciążliwości transportu itp.) przypadku, 
gdy wprowadza on na swoją działkę działalność 
usługową lub produkcyjną. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia poła-

ci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju 
pokrycia dachów budynków powstałych 
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w których dachy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nachylenia połaci dacho-
wych po 1945 r. 

2) W odniesieniu do nowo realizowanych bu-
dynków mieszkalnych oraz w przypadkach 
przebudowy istniejących budynków ustala się 
obowiązek stosowania dachów spadowych 
z wyraZnie  zaznaczoną  kalenicą  (prefero-
wane dachy dwuspadowe i dwuspadowe na-
czółkowe); o spadkach połaci dachowych 
35°–45°; pokrycie dachów dachówką cera-
miczną, cementową, materiałem o fakturze 
dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp. 

3) W odniesieniu do nowo realizowanych bu-
dynków usługowych lub produkcyjnych, (np. 
hale, wiaty itp.) oraz w przypadkach przebu-
dowy istniejących budynków o tym charakte-
rze dopuszcza się stosowanie dachów 
o spadkach od 20° do 40°; pokrycie dachów 
dachówką lub materiałem imitującym pokry-
cie dachówką. 

4) Ustala się zakaz stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-
łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg 
i terenów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

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

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do obiektów objętych ewiden-

cją zabytków obowiązują warunki ochrony 
konserwatorskiej określone w § 5 ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 6 m od linii rozgraniczających dróg 

KDD 1/2. 
b) 5–6 m od linii rozgraniczających dróg go-

spodarczych KDw. 
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c) 5– 6 m od linii rozgraniczających ciągów 
pieszo-jezdnych KDX. 

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

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
12 m licząc od poziomu terenu do rzędnej ka-
lenicy. 

4) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,4. 

5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne 

działki z zachowaniem minimalnej powierzch-
ni wydzielanych działek  
a) W zabudowie mieszkaniowej i mieszka-

niowo-usługowej: 1 200 m2. 
b) W wolno stojącej zabudowie usługowej: 

500 m2. 
c) W wolno stojącej zabudowie nieuciążliwej, 

drobnej produkcji: 1000 m2. 
2) Dopuszcza się podziały geodezyjne z zacho-

waniem minimalnej szerokości frontu działki 
(mierzonej w linii zabudowy) wynoszącej 
20 m. 

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzchni nowo wydziela-
nych działek nie więcej niż o 10% wartości 
wskazanych w planie. 

4) 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). 

5) 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. 

6) Dla dróg wewnętrznych wytyczanych na za-
sadach określonych w ust. 3 należy przyjąć 
następujące parametry: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 

10 m. 
b) szerokość jezdni utwardzonej – minimum 

3,0 m. 
7) Wydzielane drogi wewnętrzne winny spełniać 

warunki określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych, w tym w przepisach w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 14 

4 MW/U – przeznaczenie podstawowe – teren za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłuwowej, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Nieuciążliwe usługi o charakterze obsługi ludno-
ści, np. handel detaliczny (o powierzchni sprze-

dażowej nie większej niż 100 m2), gastronomia, 
kultura, opieka zdrowotna, administracja, obsłu-
ga bankowa, przedstawicielstwa handlowe itp. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg 

i terenów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 7–8,5 m od linii rozgraniczających drogi 

głównej KDG 1/2. 
b) 5 m od linii rozgraniczających drogi 

KDD 1/2. 
2) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

14 m od poziomu terenu do kalenicy lub naj-
wyższego elementu konstrukcyjnego budyn-
ku. 

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się wydzielanie działek pod istnie-

jące garaże. 
2) Do działek wydzielanych w głębi terenu, nie-

posiadających bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd 
drogą wewnętrzną o szerokości nawierzchni 
utwardzonej minimum 3,0 m. 

3) Drogi wewnętrzne winny spełniać warunki 
określone w obowiązujących przepisach od-
rębnych, w szczególności w przepisach 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 15 

5 UT – przeznaczenie podstawowe – teren obsłuwi 
rekreacji i turystykie z urządzeniami towarzyszący-
mi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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 ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
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 terenów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 
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3) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi KDD 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. 

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
6 m od poziomu terenu do kalenicy lub naj-
wyższego elementu konstrukcyjnego budyn-
ku. 

4) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,2. 

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

5. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne 

działki pod warunkiem, że minimalna po-
wierzchnia wydzielanych samodzielnych dzia-
łek będzie nie mniejsza niż 1 000 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie 
więcej niż o 10% wartości wskazanych 
w planie. 

3) 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). 

4) 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. 

5) Dla dróg wewnętrznych wytyczanych na za-
sadach określonych w ust. 4 należy przyjąć 
następujące parametry: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 

8 m. 
b) szerokość jezdni utwardzonej – minimum 

3,0 m. 
c) Wydzielane drogi wewnętrzne winny speł-

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

§ 16 

6 US – przeznaczenie podstawowe – teren usłuw 
sportu i rekreacji, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

2. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi KDD 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. 

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
8 m od poziomu terenu do kalenicy lub naj-
wyższego elementu konstrukcyjnego budyn-
ku. 

4) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,1. 

5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 80% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

§ 17 

7 US/MN – przeznaczenie podstawowe – teren 
usłuw sportu i rekreacji alternatywnie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami to-
warzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
nieuciążliwe usługi nieprzekraczające 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi mogą być lokalizowane w adapto-
wanych pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
wolno stojących. zbowiązuje zapewnienie 
we własnym zakresie przez właściciela lub 
władającego terenem wymaganych standar-
dów zamieszkiwania na działkach sąsiednich 
(zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczez, uciążliwości 
transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza 
on na swoją działkę działalność usługową. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych 
z: obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi 
pojazdów mechanicznych, skupu i składowa-
nia surowców wtórnych, stacji paliw oraz za-
kładów stolarskich (przeróbka drewna i pro-
dukcja wyrobów z drewna), ślusarskich, ko-
walskich. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów usług 
handlu o powierzchni sprzedaży przekracza-
jącej 80 m2. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) W zabudowie związanej z usługami sportu 

i rekreacji nie dopuszcza się stosowanie ar-
chitektury o nietradycyjnych formach, w tym 
obiektów z dachami jednospadowymi lub pła-
skimi. 

2) W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się obowiązek stosowania dachów 
spadowych z wyraZnie zaznaczoną kalenicą 
(preferowane dachy dwuspadowe i dwuspa-
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dowe naczółkowe); o spadkach połaci da-
chowych 35°–45°; pokrycie dachów da-
chówką ceramiczną, cementową, materiałem 
o fakturze dachówkopodobnej, gontem lub 
łupkiem itp. 

3) W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-
łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

4) Wysokość zabudowy związanej z usługami 
sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i związanych z nią bu-
dynków gospodarczych nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej 
niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy. 

5) Wolno stojące garaże należy realizować jako 
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie 
większej niż 6 m od poziomu terenu do kale-
nicy. 

6) zgrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych zaleca się wykonywać jako ażu-
rowe (min. 50% prześwitów), dopuszcza się 
stosowanie podmurówki o wysokości nie-
przekraczającej 60 cm licząc od poziomu te-
renu, wysokość ogrodzez (dotyczy przęseł 
i elementów poziomych, z wyłączeniem słup-
ków nośnych) nie może przekroczyć 1,8 m. 

7) Dopuszcza się stosowanie ogrodzez pełnych 
wykonanych z wykorzystaniem widocznych 
materiałów naturalnych lub ceramicznych 
(kamiez, cegła licowa itp.). 

8) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg 
i terenów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

9) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi KDD 1/2, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu. 

2) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 5 m od linii rozgraniczającej cią-
gu pieszo-jezdnego KDX, zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu. 

3) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 5 m od strony granic wydzielo-
nych geodezyjnie dojazdów wewnętrznych. 

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

5) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,2. 

6) Powierzchnia  terenów  czynnych  biologicz-
nie:  

a) w zabudowie związanej z usługami sportu 
i rekreacji – minimum 60% powierzchni 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej – minimum 40% powierzchni działki. 

§ 18 

8.1 – 8.3 UZL – przeznaczenie podstawowe – te-
reny obsłuwi wospodarki leśnej, z urządzeniami to-
warzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Lokale mieszkalne. 
2) Administracja. 
3) Place składowe drewna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
Ustala się zakaz zmiany kąta nachylenia połaci 
dachowych oraz układu i symetrii dachu. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

4. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi głów-

nej KDG 1/2. 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi 

KDD 1/2. 
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii 

zabudowy, odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

§ 19 

9 UKr – przeznaczenie podstawowe – teren kultu 
reliwijnewo, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

newo: 
Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaZniko-
wymi telekomunikacji. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 

§ 20 

10 P/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy produkcyjno-usłuwoweje z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1)  azy obsługi transportu i logistyki. 
2) składy materiałów masowych (opału, mate-

riałów budowlanych itp.). 
3) Handel hurtowy. 
4) Handel detaliczny, w tym paliwami (stacje 

paliw). 
5) Urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
zbowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5 ust. 2. 
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3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 
dróg dojazdowych KDD 1/2 zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu; 

2) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portier-
ni), bram wjazdowych itp.. 

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

4) W granicach strefy ograniczez zabudowy 
i zagospodarowania od terenu kolejowego 
obowiązują ustalenia § 6 ust. 2.  

5) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
12 m – warunek ten nie dotyczy urządzez, 
które ze względów technologicznych wyma-
gają większych wysokości. 

6) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,6. 

7) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 20% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

8) W zagospodarowaniu należy przewidzieć na-
sadzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wy-
dzielonych terenów inwestycyjnych. 

4. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne 

działki przeznaczone na cele produkcyjne lub 
usługowe z zachowaniem minimalnej po-
wierzchni wydzielanych działek:  
a) W zabudowie produkcyjnej:  5000 m2. 
b) W zabudowie usługowej: 1000 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie 
więcej niż o 10% wartości wskazanych 
w planie. 

3) Do działek wydzielanych w głębi terenu, nie-
posiadających bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd 
drogą wewnętrzną o szerokości min. 10 m 
w liniach podziału geodezyjnego. 

4) Drogi wewnętrzne winny spełniać warunki 
określone w obowiązujących przepisach od-
rębnych, w szczególności w przepisach 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 21 

11.1 – 11.3 E – przeznaczenie podstawowe – te-
reny urządzeń elektroenerwetycznych. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

sieci lub urządzenia infrastruktury technicznej 
realizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

2. Zasady ochrony środowiskae przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
Eksploatacja urządzez elektroenergetycznych 
nie może  powodować  zagrożenia  dla  sąsiadu-
jącej zabudowy mieszkaniowej w zakresie po-
nadnormatywnego promieniowania elektroma-
gnetycznego oraz stwarzać zagrożenia pożaro-
wego. 

§ 22 

ZP – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Urządzenia sterowniczo-kontrolne związane 
z podziemną infrastrukturą techniczną – loka-
lizacja tych urządzez nie może powodować 
ograniczenia widoczności, powodować za-
grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po chodnikach; zaleca się realizację 
zieleni osłonowej w bezpośrednim otoczeniu 
tych urządzez staraniem i na koszt inwesto-
ra, na którego wniosek realizowane są ww. 
urządzenia. 

2) Dopuszcza się lokalizację pomników, obeli-
sków, obiektów małej architektury, oczek 
wodnych, dojść i dojazdów. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się ochronę przed likwidacją istnieją-

cego drzewostanu (z wyłączeniem przypad-
ków uzasadnionych zagrożeniem dla mienia 
oraz zdrowia lub życia ludzi) oraz wycinkę 
sanitarną. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów kubaturowych. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

§ 23 

ZC – przeznaczenie podstawowe – teren cmenta-
rza, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturo-
wych związanych podstawową funkcją. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
Dopuszcza się ogrodzenie terenu ogrodzeniem 
pełnym, murowanym, o wysokości nieprzekra-
czającej 2,0 m. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren cmentarza poewangelickiego znajduje się 
w konserwatorskiej ewidencji zabytków – obo-
wiązują ustalenia § 5 ust. 1 pkt 1. 

§ 24 

ZL – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz realizację urządzez 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). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
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1) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubatu-
rowych, z wyłączeniem obiektów związanych 
z gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty 
turystyczne, zadaszenia). 

2) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-
niczez zabudowy i zagospodarowania terenu 
wokół cmentarza obowiązują ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu określone w § 6 
ust. 3. 

§ 25 

RO – przeznaczenie podstawowe – tereny sadów 
i owrodów przydomowych. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

2) Napowietrzne i podziemne sieci infrastruktury 
technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) W obiektach gospodarczych ustala się sto-

sowanie dachów spadowych o nachyleniu 
połaci 30º–40º. 

2) Wysokość zabudowy gospodarczej nie może 
przekroczyć 6 m licząc od poziomu terenu do 
kalenicy. 

3) Dopuszcza się zabudowę terenów RO obiek-
tami gospodarczymi związanymi z działalno-
ścią rolniczą na powierzchni nie więcej niż 
30% powierzchni działki lub działek objętych 
inwestycją; odległości zabudowy od granic 
działek zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

§ 26 

R – przeznaczenie podstawowe – tereny rolne. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej. 

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

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

4) Dopuszcza się wypełnienie występujących na 
terenach R zagłębiez poeksploatacyjnych ma-
teriałem mineralnym (z wyłączeniem odpa-
dów komunalnych) i rekultywację w kierunku 
rolnym lub leśnym. 

5) Wzdłuż rowów melioracyjnych (W) zaleca się 
realizację biologicznej obudowy cieków 
w postaci zadrzewiez i zakrzewiez, z zacho-
waniem warunków dostępności do cieków 
w celach konserwacyjnych. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

§ 27 

Rm – przeznaczenie podstawowe – tereny rolne 
z możliwością lokalizacji zabudowy zawrodowej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Zabudowa zagrodowa. 
2) Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-

sianie gruntów rolnych spełniających warunki 
określone w przepisach odrębnych. 

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

4) Dopuszcza się wypełnienie występujących na 
terenach R zagłębiez poeksploatacyjnych ma-
teriałem mineralnym (z wyłączeniem odpa-
dów komunalnych) i rekultywację w kierunku 
rolnym lub leśnym. 

5) Wzdłuż rowów melioracyjnych (W) zaleca się 
realizację biologicznej obudowy cieków 
w postaci zadrzewiez i zakrzewiez, z zacho-
waniem warunków dostępności do cieków 
w celach konserwacyjnych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) W nowo realizowanych budynkach ustala się 

obowiązek stosowania dachów stromych 
z wyraZnie zaznaczoną kalenicą (dachy dwu-
spadowe i dwuspadowe naczółkowe, wielo-
sopadowe); o spadkach połaci dachowych 
30°–45°; pokrycie dachów dachówką cera-
miczną, cementową, materiałem o fakturze 
dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz czterospadowych dachów „namioto-
wych” tzn. takich, w których krawędzie po-
łaci dachowych zbiegają się w jednym punk-
cie. 

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej 
niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy. 

4) zgrodzenia posesji od strony dróg zaleca się 
wykonywać jako ażurowe (min. 50% prze-
świtów), dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysokości nieprzekraczającej 60 cm 
licząc od poziomu terenu, wysokość ogro-
dzez (dotyczy przęseł i elementów pozio-
mych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie 
może przekroczyć 1,8 m. 

5) Dopuszcza się stosowanie ogrodzez pełnych 
wykonanych z wykorzystaniem widocznych 
materiałów naturalnych lub ceramicznych 
(kamiez, cegła licowa itp.). 

6) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzez 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

7) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaZ-
nikowymi telekomunikacji. 
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3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

dla obiektów zabudowy zagrodowej w odle-
głości 6–15 m (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu) od linii rozgraniczających przy-
ległych dróg dojazdowych (KDD 1/2), gospo-
darczych (KDw) lub granic działek geodezyj-
nych dróg gospodarczych niewydzielonych li-
niami rozgraniczającymi. 

2) WskaZnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 0,35. 

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

4. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

§ 28 

WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych (wraz z urządzeniami gospodarki 
wodnej, otwarte zbiorniki wodne, rowy melioracyj-
ne). 

§ 29 

12 KDG 1/2 – przeznaczenie podstawowe – pu-
bliczna drowa włówna, w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 296, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

2) Zielez urządzona. 
3) Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-

zację urządzez pomiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z podziemną infrastrukturą techniczną 
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-
renie towarzyszącej funkcji podstawowej zie-
leni urządzonej – lokalizacja tych urządzez nie 
może powodować ograniczenia widoczności, 
powodować zagrożenia ruchu oraz utrudniać 
pieszym poruszanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

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

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 18 – 

25 m (lokalne przewężenia wśród istniejącej 
zabudowy). 

2) Zalecany przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ru-
chu, chodniki na terenie zabudowy. 

3) W przypadkach uzasadnionych koniecznością 
modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, pobo-
czy, budowy chodników, zatok autobuso-
wych itp.) dopuszcza się na terenach zabu-
dowy możliwość pozyskania niezbędnego pa-

sa terenu przyległego i włączenia do drogi 
publicznej.  

§ 30 

13 KDZ 1/2 – przeznaczenie podstawowe – pu-
bliczna drowa zbiorcza, w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 350, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

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

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

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

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

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

§ 31 

14.1 – 14.10 KDD 1/2 – przeznaczenie podsta-
wowe – publiczne drowi dojazdowe, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Podziemne  sieci  infrastruktury  technicznej 

realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgod-
nie w wymaganiami przepisów odrębnych, 
zielez urządzona. 

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

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

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

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) szerokość   w   liniach   rozgraniczających  

14–16 m. 
2) Przekrój  ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, na 

terenach zabudowanych zalecane chodniki. 
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§ 32 

15.1 – 15.17 KDX – przeznaczenie podstawowe – 
publiczne ciąwi pieszo-jezdne, z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnych, zielez urządzona. 

§ 33 

KDw – przeznaczenie podstawowe – drowi wospo-
darcze transportu rolnewo i leśnewo. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnych. 

§ 34 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją: obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej, obszary wymagające 
przekształcez lub rekultywacji, tereny przeznaczone 
pod budowę obiektów handlowych, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 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 

§ 35 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 15%. 

§ 36 

Uchyla się uchwałę nr 119/XIX/08 Rady Miejskiej 
w Węglizcu z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Jagodzin. 

§ 37 

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

§ 38 

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

 BARBARA DROZD 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 162/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3261) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 162/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3261) 

 
 

WYKAZ OBIEKTÓW OBJMTYCH EWIDENCJĄ ZABYTKÓW 
NA TERENIE WSI JAGODZIN 

 
Lp. Adres Rodzaj, nazwa obiektu Rodzaj konstrukcji Datowanie 
1. Jagodzin nr 21 Dom mieszkalny murowany Początek XX 
2. Jagodzin nr 30  iblioteka i dom kultury murowany Koniec XIX w. 
3. Jagodzin nr 39 Dom mieszkalny murowany 4 ćw. XIX w. 
4. Jagodzin nr 64 Dom mieszkalny murowany Koniec XIX w. 
5. Jagodzin Cmentarz poewangelicki – – 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 162/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3261) 

 
 

ROZSTRZYGNIMCIE 
o sposobie realizacjie zapisanych w miejscowym planie zawospodarowania 

przestrzennewoe wsi Jawodzin inwestycji z zakresu infrastruktury techniczneje 
które należą do zadań własnych wminy oraz zasadach ich finansowaniae 

zwodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

§ 1 

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

§ 2 

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

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

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się  urmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 
 

 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miej-
skiej Węwlińca nr 162/XXIV/08 z dnia 
30 września 2008 r. (poz. 3261) 

 
 

ROZSTRZYGNIMCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwaw wniesionych do projektu miejscowewo planu 

zawospodarowania przestrzennewo wsi Jawodzin 
podczas wyłożenia do publicznewo wwlądu 

 
Ze względu na brak uwag przedstawionych przez  urmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako 
nieuwzględnione Rada Miejska w Węglizcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmia-
nami). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIII/134/2008 

z dnia 18 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia drów na terenie miasta Złotoryi 
do kateworii drów wminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. 
zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póZn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

zd dnia 20 września 2008 r. zalicza się do katego-
rii dróg gminnych drogi zlokalizowane na terenie 
miasta Złotoryja, według wykazu: 
1. ul. Na skarpie – od bramy działkowej do ul. Po-

chyłej – 0,202 km, 
2. ul. Pagórkowa – od ul. Podmiejskiej – 

0,280 km. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 września 
2008 r. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 ANDRZEJ ZAJĄC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3263 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIV/139/2008 

z dnia 30 paZdziernika 2008 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 
18 września 2008 r.  w sprawie  zaliczenia  drów  na  terenie miasta Złotoryi 

do kateworii drów wminnych 

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

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały skreśla się zapis: „Od dnia 
20 września 2008 r.”. 

§ 2 

skreśla  się  dotychczasowy  zapis § 3 uchwały, 
nowy § 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia owłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiewoe z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r.”. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 ANDRZEJ ZAJĄC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIV/136/2008 

z dnia 30 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 
od tewo podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. 
zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póZn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1) od wruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0e68 zł od 1 m2 powierzchni,  

b) pod jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3e90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0e32 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0e59 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18e82 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9e24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczez 
zdrowotnych – 3e81 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6e42 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki 

lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia 
działalności w zakresie kultury, sportu i rekre-
acji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności gospo-
darczej. 

2) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub 
ich części zajęte na potrzeby działalności opie-
kuzczo-wychowawczej. 

3) Grunty zajęte na cmentarze. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej  
w Złotoryi z dnia 30 paZdziernika 2007 r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolniez od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. 
Nr 270, poz. 3206). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 5 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 

 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ  

 ANDRZEJ ZAJĄC  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIV/137/2008 

z dnia 30 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji 
podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. 
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póZn. zm.), art. 
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póZn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
paZdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póZn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się wzory formularzy na podatek od nie-
ruchomości: 
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych IN-1 – załącznik nr 1. 
2) Deklaracja  na  podatek  od  nieruchomości 

DN-1 – załącznik nr 2. 
3) Załącznik do informacji i deklaracji: dane 

o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik nr 3. 
4) Załącznik do informacji i deklaracji: dane 

o zwolnieniach podatkowych ZN-1/  – za-
łącznik nr 4. 

§ 2 

1. Ustala się wzory formularzy na podatek rolny: 
1) Informacja o gruntach IR-1 – załącznik nr 5. 
2) Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik 

nr 6. 
3) Załącznik do informacji i deklaracji: dane 

o nieruchomościach rolnych ZR-1/A – załącz-
nik nr 7. 

4) Załącznik do informacji i deklaracji: dane 
o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym 
ZR-1/  – załącznik nr 8. 

§ 3 

1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny: 
1) Informacja o lasach IL-1 – załącznik nr 9. 
2) Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik 

nr 10. 

3) załącznik do informacji i deklaracji: dane 
o nieruchomościach leśnych ZL-1/A – załącz-
nik nr 11. 

4) Załącznik do informacji i deklaracji: dane 
o zwolnieniach  podatkowych  w  podatku 
leśnym ZL-1/  – załącznik nr 12. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXIX/256/2005 Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w spra-
wie określenia wzorów formularzy informacji i de-
klaracji podatkowych (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 
Nr 263, poz. 4666). 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 

 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY MIEJsKIEJ 

 ANDRZEJ ZAJĄC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIV/138/2008 

z dnia 30 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie stawek dziennyche terminów płatności oraz zasad poboru 
opłaty tarwoweje wyboru i wynawradzania inkasenta 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

stawki dzienne opłaty targowej wynoszą: 
– sprzedaż ze stołu sprzedażnego – 10,00 zł, 
– pozostała sprzedaż       – 1,10 zł za m2. 

§ 2 

szczegółowe zasady korzystania z Targowiska 
Miejskiego w Złotoryi określa regulamin targowiska. 

§ 3 

zpłatę  targową  pobiera  inkasent  Targowiska 
Miejskiego – Jan Woch, zam. 59-500 Złotoryja, 
ul. Żeromskiego 5/2. 

§ 4 

Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej 
ustalono jako procentowy udział w pobieraniu 
dziennych opłat prowizją w wysokości 7%. 
 
 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XLIX/323/2006 Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 26 paZdziernika 2006 r. 
w sprawie stawek dziennych, terminów płatności 
oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru 
i wynagradzania inkasenta. 

§ 7 

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

 ANDRZEJ ZAJĄC 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXIV/140/2008 

z dnia 30 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmian w statucie Miejskiewo Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złotoryi 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W statucie Miejskiego zśrodka Pomocy społecznej 
w Złotoryi nadanym uchwałą nr XXV/159/2004 
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 paZdziernika 
2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
zśrodkowi Pomocy społecznej w Złotoryi, wpro-
wadza się następujące zmiany: 

I. W § 1: 
1) uchyla się punkt 6a 
2) po punkcie 6a dodaje się punkt 6b w brzmie-

niu: 
„6b. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 
z póZn. zm.)”. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23733  – Poz. 3267 i 3268 

II. W § 3: 
1) uchyla się punkt 2a 
2) po punkcie 2a dodaje się punkt 2b w brzmie-

niu: 
„2b) pomocy osobom uprawnionym do ali-

mentów”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 3 

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

 ANDRZEJ ZAJĄC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XXVII/147/2008 

z dnia 27 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 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 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, 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 z 2008 r Nr 180, 
poz. 1111) i art. 5 ust. 1, 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 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, 
poz.730) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 
1. od wruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m² powierzchni w kwocie 0e65 zł, 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 m² 
powierzchni w kwocie 3e86 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m² powierzchni w kwocie 0e17 zł, 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 

w kwocie 0e56 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 
użytkowej w kwocie 16e98 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m² powierzchni 
użytkowej w kwocie 9e17 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczez 
zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 
w kwocie 3e96 zł, 

e) pozostałych, tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m² powierzchni użytkowej w kwo-
cie 5e00 zł, 

f) od budowli 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle służące: 
– ochronie zdrowia, 
– zajęte na cmentarze i kaplice, 
– zajęte na wiaty przystankowe, 
– do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
– do dostarczania wody, 
– zajęte na parki, 
– zajęte na składowiska odpadów, 
– wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciw-

pożarowej, 
– wykorzystywane na potrzeby działalności kultu-

ralnej i sportowej, 
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– wykorzystywane na potrzeby nieodpłatnej dzia-
łalności statutowej organizacji społecznych 
i stowarzyszez, 

za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/84/2008 Rady Miasta 
i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od  nieruchomości  oraz  nr  XVI/90/2007 Rady 
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 grudnia 
2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się  urmistrzowi 
Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCA 
 RADY MIAsTA I GMINY 

 ALICJA SIELICKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3269 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 
NR 119/XXI/2008 

z dnia 6 paZdziernika 2008 r. 

zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach 

 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.), 
art. 20 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy  społecznej  (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)  Rada  Gminy 
Ciepłowody uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 198/XXXIX/2006 Rady Gminy Cie-
płowody z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 
uchwalenia statutu zśrodka Pomocy społecznej 
w Ciepłowodach (Dz. Urz. Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 221, poz. 3133) wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) W § 4 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 ze zm.)”, 

2) W § 4 dotychczasowy punkt 4 otrzymuje ozna-
czenie „5”. 

3) W § 5 w ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:  
„d) realizacja zadaz z zakresu świadczez z fun-

duszu alimentacyjnego”. 

§ 2 

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Wójtowi  
Gminy. 

§ 3 

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

 WŁADYSŁAW GLUZA 
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3270 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 
NR XX/109/2008 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia drów do kateworii drów wminnych 

 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 póZn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1151 
z póZn. zm.) Rada Gminy w Czarnym  orze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące 
drogi na terenie gminy Czarny  ór: 
1) droga relacji: Czarny  ór –  orówno – Witków, 
2) droga Czarny  ór, ul. Zamkowa, 
3) droga przez wieś Jaczków. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czarny  ór. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCA 
 RADY GMINY 

 HENRYKA WYSZOWSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3271 

UCHWAŁA RADY GMINY GRMBOCICE 
NR XXX/123/2008 

z dnia 23 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnewo Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grębocicach 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku 
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zmia-
nami) Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  zśrodka 
Pomocy społecznej w Grębocicach do przyznawa-
nia i wypłaty świadczez z funduszu alimentacyjne-
go oraz do podejmowania działaz wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Grębocice. 

§ 3 

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

 MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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3272 

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEICU ZĄBKOWICKIM 
NR XXIV/112/08 

z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnewo Ośrodka Pomocy Społecznej 
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. zm.) Rada Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  zśrodka 
Pomocy społecznej w Kamiezcu Ząbkowickim do 
podejmowania działaz wobec dłużników alimenta-
cyjnych określonych w przepisach rozdziału drugie-
go ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 BOGUSŁAW KITLIŃSKI 

 
 
 

3273 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR XX/147/08 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tywodniowewo obowiązkowewo 
wymiaru wodzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze 
oraz tywodniowewo obowiązkowewo wymiaru wodzin zajęć dla nauczycieli 
zatrudnionych  na  określonych  stanowiskach  w placówkach  oświatowych 

wminy Mściwojów 

 Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
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 158, poz. 1103, Nr 102, 
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 247, 
poz. 1821) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

zkreśla się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla na-
uczycieli, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze w placówkach oświatowych i ustala się tygo-
dniowy wymiar obowiązkowych godzin jak w po-
niższej tabeli: 

Lp. stanowisko kierownicze 
Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 od-
działów 

5 – 10 

2. Dyrektor szkoły liczącej od 9–16 
oddziałów 

4 – 8 

3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 
16 oddziałów 

3 – 5 

4. W-ce dyrektor szkoły liczącej od 
12–16 oddziałów 

8 – 10 

5. W-ce dyrektor szkoły liczącej 17 
i więcej oddziałów 

7 – 9 

§ 2 

W ramach posiadanych środków finansowych 
można w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu 
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć określonego 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki 
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwięk-
szenie zadaz dyrektora. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23737  – Poz. 3273 i 3274 

§ 3 

Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 odnosi się 
również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono te stanowiska. 

§ 4 

zbowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
szkół określonych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela określa poniższa tabela: 

stanowisko 
Tygodniowy 
wymiar zajęć 

Pedagog szkolny 23 
Logopeda 20 
Psycholog 20 
Doradca zawodowy 20 

 
 
 
 
 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXX/197/02 Rady Gminy 
Mściwojów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pełnią-
cych funkcje kierownicze w placówkach oświato-
wych. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 
2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JERZY DELANOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3274 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR XXI/154/08 

z dnia 22 paZdziernika 2008 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XX/147/08 Rady Gminy 
Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tywodniowewo obowiązkowewo wymiaru wodzin zajęć dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze oraz tywodniowewo obowiązkowewo wymiaru 
wodzin  zajęć dla nauczycieli  zatrudnionych na określonych stanowiskach 

w placówkach oświatowych wminy Mściwojów 

 Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
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 158, poz. 1103, Nr 102, 
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 247, 
poz. 1821) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Mściwojów nr XX/147/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzie-
lania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełnią-
cych funkcje kierownicze oraz tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
zatrudnionych na określonych stanowiskach w pla-
cówkach oświatowych gminy Mściwojów § 7 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r.”. 

§ 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. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JERZY DELANOWSKI 
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3275 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR XXI/153/08 

z dnia 22 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/103/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 
wrudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usłuwi opie-
kuńcze  i specjalistyczne  usłuwi  opiekuńczee  trybu  ich  pobierania oraz 

zasad częściowewo lub całkowitewo zwalniania z opłat 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póZn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728) Rada 
Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 3 uchwały nr XX/103/04 Rady Gminy 
Mściwojów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuzcze i specjalistyczne usługi opiekuzcze, trybu 
ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia z opłat skreśla się zwrot: „85 rok”, 
a w to miejsce wprowadza się zwrot o treści: 
„80 rok”. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 3 

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

 JERZY DELANOWSKI 
 
 
 

3276 

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 
NR XXIV/117/08 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy   Pielwrzymkae   sposobu   rozliczania   i   kontroli   zadań   zleconych 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póZn. zm.) oraz 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 póZn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejsza uchwała reguluje: 
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 
2) sposób rozliczania dotacji, 
3) sposób kontroli wykonania dotowanego zadania 
w odniesieniu do podmiotów, o których mowa 
w art. 176 ust. 1 finansach publicznych, którym 
Gmina Pielgrzymka zamierza zlecać zadania pu-
bliczne niewyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z póZn. zm.). 

§ 2 

1. Wójt Gminy Pielgrzymka występując z inicjaty-
wą zlecania realizacji zadaz publicznych finan-
sowanych dotacją określa listę tych zadaz oraz 
zaprasza do składania wniosków/ofert na reali-
zację ww. usług na stronie internetowej oraz ta-
blicy ogłoszez Urzędu Gminy – określając: 
a) rodzaj zadania, 
b) termin realizacji, 
c) warunki jakie powinien spełniać podmiot do-

towany, 
d) termin składania ofert realizacji zadania. 
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2. zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza 
się z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem 
w stosunku do terminu składania ofert. 

§ 3 

1. Wniosek/oferta podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie dotacji powinna zawierać, w szcze-
gólności: 
a) określenie podmiotu wnjioskującego, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy proponowane-

go do realizacji zadania, 
c) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
a) wyciąg z właściwego rejestru, 
b) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji 

zadania. 
3. Wniosek/oferta powinien być podpisany przez 

osoby uprawnione do składania oświadczez woli 
zgodnie ze statutem dotowanego podmiotu. 

4. Wójt Gminy Pielgrzymka/Komisja zceniająca 
może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia 
w określonym trybie dodatkowych informacji lub 
dokumentów. 

§ 4 

1. Przy rozpatrywaniu wniosków/ofert Wójt Gminy 
Pielgrzymka/Komisja zceniająca uwzględnia w 
szczególności: 
a) znaczenie zadania dla Gminy, 
b) wysokość środków przeznaczonych na reali-

zację zadania, 
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 

kosztów, 
d) ocenę możliwości realizacji zadania przez do-

towanego, 
e) analizę wykonania zadaz zleconych podmio-

towi dotowanemu w okresie poprzednim, 
w szczególności jakość i terminowość wyko-
nania i rozliczenia otrzymanej dotacji. 

2. Listę podmiotów dotowanych zamieszcza się na 
tablicy ogłoszez i stronie internetowej Urzędu 
Gminy niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
w przedmiocie wniosków/ofert o dotację. zgło-
szenie to powinno być wywieszone przez okres 
co najmniej 30 dni. 

§ 5 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
a dotowanym podmiotem. 

§ 6 

Umowa dotacyjna zawiera w szczególności: 
a) oznaczenie stron, 
b) określenie czasu na jaki zostaje zawarta, 

c) zakres rzeczowy realizowanego zadania (cel 
udzielania dotacji, przedmiot umowy) i termin 
jego wykonania, 

d) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina prze-
każe podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji 
umowy oraz termin i tryb jej płatności, 

e) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

f) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzie-
lonej dotacji oraz terminu zwrotu niewykorzy-
stanej części dotacji, 

g) zobowiązanie podmiotu dotowanego do podda-
nia się kontroli w zakresie objętym umową, 

h) określenie warunków wypowiedzenia umowy. 

§ 7 

1. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się 
w szczególności kopie bądZ kserokopie rachun-
ków, faktur, list płac, itp. potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnio-
ną do reprezentowania podmiotu. 

2. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić 
stosowne zasady obiegu i opisywania dokumen-
tów finansowych i zaopatrywania ich w sposób 
trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt. 

§ 8 

1. W umowie dotacyjnej zamieszcza się postano-
wienie, iż podmiot dotowany wyraża zgodę na 
to, by osoby upoważnione przez Wójta Gminy 
Pielgrzymka dokonywały kontroli sposobu wyko-
rzystywania dotacji. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na: 
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realiza-

cji dotowanego zadania – kontrola meryto-
ryczna, 

b) sprawdzeniu dokumentów finansowych 
związanych z realizacją dotowanego zadania 
– kontrola formalno-rachunkowa. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pielgrzymka. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Z mocą obowiązuje od 
1 stycznia 2008 r. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN PALUCH 
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3277 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 
NR XV/79/08 

z dnia 29 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/52/03 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 
18 wrudnia 2003 r.  w sprawie  udzielenia  upoważnienia  kierownikowi 
Gminnewo  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Radwanicach  do  wydawania 
decyzji  administracyjnych  w  celu   wykonywania  zadań  z  zakresu  opieki 

społecznej 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póZn. zm.) w związku 
z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póZn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 z póZn. zm.), art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 
z póZn. zm.) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z póZn. zm.) 
Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr X/52/03 Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie udziele-
nia upoważnienia Kierownikowi Gminnego zśrodka 
Pomocy społecznej w Radwanicach do wydawania 
decyzji administracyjnych w celu wykonywania 
zadaz z zakresu opieki społecznej (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2004 r. Nr 7, poz. 185) wprowadza się 
zmianę polegającą na dodaniu w § 1 pkt 5 o treści:  
„5. Postępowania w sprawach świadczez z fundu-

szu alimentacyjnego”. 

§ 2 

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

 MARIA SADOWSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3278 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 
NR XV/81/08 

z dnia 29 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
do obliczania podatku rolnewo na 2009 rok 

 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 póZn. zm.) 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póZn. zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu statystycznego z dnia 17 paZdziernika 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. 
Nr 81, poz. 717) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

zbniża się cenę skupu żyta określoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego 
przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku 
rolnego na 2009 rok z kwoty 55,80 zł do kwoty 
50e00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszez 
Urzędu Gminy, Gminnej  ibliotece Publicznej i jej 
punktach filialnych. 
 
 PRZEWzDNICZĄCA 
 RADY GMINY 

 MARIA SADOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XXI/154/08 

z dnia 9 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie rewulaminu przyznawania nawród 
za osiąwnięcia sportowe 

 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.), 
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) i art. 37 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Rudna 
z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe do-
konuje się następujących zmian: 
1. W tytule „Regulamin przyznawania nagród dla 

zawodników nieposiadających licencji zawodnika 
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, 
we współzawodnictwie krajowym i międzynaro-
dowym” po wyrazach „zawodników nieposiada-
jących licencji zawodnika” dodaje się 
„i posiadających licencję zawodnika oraz trene-
rom”. 

2. W § 1 po wyrazach „Wójt Gminy Rudna może 
przyznać nagrody zawodnikom nieposiadającym 
licencji zawodnika” dodaje się „i posiadającym 
licencję zawodnika”. 

3. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
„§ 1a. Wójt może przyznać nagrodę trenerom za 
wkład pracy w osiągnięciu wysokich wyników 
sportowych przez zawodników, o których mowa  
w § 1”. 

4. W § 3 tiret 2 po wyrazach „Juniorów Młod-
szych” dodaje się „Młodzików”.  

5. W § 5 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 
w brzmieniu: 
„6) Trenerom za osiągnięcia opisane w § 3 może 

być przyznana nagroda w wysokości do 
100% nagrody zawodnika”. 

6. § 7 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„§ 7 
1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się 

do 30 września  danego  roku,  w  którym 
wysoki wynik sportowy został uzyskany 
przez zawodnika lub do 15 lutego roku na-
stępującego po roku w którym zawodnik 
uzyskał wynik uprawniający do otrzymania 
nagrody. 

2. Wójt Gminy rozpatruje wnioski w terminie 
14 dni od daty ustalonej do ich składania. 

3. W roku budżetowym 2008 wnioski składa się 
do 10 listopada 2008 r.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§ 3 

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

 JERZY STANKIEWICZ 
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3280 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XXII/164/08 

z dnia 23 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu 
Szkół w Chobieni  do załatwienia  indywidualnych  spraw  z zakresu pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 90m 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXI/217/05 Rady Gminy Rudna 
z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu szkół w Chobieni do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów dokonuje 
się następujących zmian: 
1. W tytule uchwały wyrazy „Dyrektora Zespołu 

szkół w Chobieni” zastępuje się „Dyrektora Ze-
społu szkolno-Przedszkolnego w Chobieni”. 

2. W § 1 uchwały wyrazy „Dyrektora Zespołu 
szkół w Chobieni” zastępuje się „Dyrektora Ze-
społu szkolno-Przedszkolnego w Chobieni”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§ 3 

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

 JERZY STANKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXVI/154/08 

z dnia 20 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 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 z póZn. zm.)  
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy będącej drogą publiczną 
położoną  na  terenie  gminy  Walim  w  sołectwie 
Zagórze Śląskie: 
– droga powiatowa nr 3368D na odcinku od prze-

jazdu kolejowego do granic miejscowości Zagó-
rze Śląskie otrzymuje nazwę Leśna. 

§ 2 

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącz-
nik mapowy przedstawiający lokalizację ulicy.  
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Walim. 

§ 4 

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

 ZUZANNA BODURKA 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Walim nr XXVI/154/08 z dnia 
20 pa dziernika 2008 r. (poz. 3281) 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23744  – Poz. 3282 i 3283 

3282 

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XIX/126/08 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomoście rolnewo i leśnewo 

 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 póZn. zm.), 
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póZn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z póZn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paZdziernika 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póZn. zm.), art. 47 
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – zrdynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póZn. zm.) Rada Gminy w Warcie  olesławieciej 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się pobór podatków rolnego, leśnego 
i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 
inkasa. 

2. Na inkasentów podatków określonych w ust. 1 
na obszarze sołectw wyznacza się następujące 
osoby: 
  1) w sołectwie Jurków – WoZniak Jan, 
  2) w sołectwie Wartowice – Hyjek  arbara, 
  3) w sołectwie Iwiny – Józefa Świtaniak, 
  4) w sołectwie Wilczy Las – Andrzej  iałowąs, 
  5) w sołectwie Raciborowice Dolne – Zbigniew 

Haniszewski, 
  6) w sołectwie szczytnica – Ewa  Jasizska, 
  7) w sołectwie Lubków – Józef Mroczek, 
  8) w sołectwie Raciborowice Górne – Józefa 

Dziedziczak, 
  9) w sołectwie Tomaszów  ol. – Józef  ram, 
10) w sołectwie Warta  ol. – Antoni Rolak. 

§ 2 

1. Inkasentowi należy się wynagrodzenie za kwoty 
zainkasowane. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1, jest zróżnicowana i wynosi: 
a) 8% zainkasowanej kwoty w sołectwach: 

Jurków, Wartowice, Iwiny, Wilczy Las; 

b) 7% zainkasowanej  kwoty  w  sołectwach: 
Raciborowice Dolne, szczytnica, Lubków; 

c) 6% zainkasowanej  kwoty  w  sołectwach: 
Raciborowice Górne, Tomaszów  olesła-
wiecki, Warta  olesławiecka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/80/99 Rady Gminy 
w Warcie  olesławieckiej z dnia 28 grudnia 1999 r. 
sprawie poboru na terenie sołectw podatków sta-
nowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz 
zasad wynagrodzenia za inkaso.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszez w siedzi-
bie Urzędu Gminy. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY RADY  

 ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XIX/127/08 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2009 rok 

 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 póZn. zm.), 
art. 5 ust. 1  ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r.  o  podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póZn. zm.) Rada Gminy 
w Warcie  olesławieckiej uchwala, co następuje: 
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§ 1 

zkreśla się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Warta 
 olesławiecka: 
1) od wruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0e74 zł od 1 m² powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3e90 zł 
od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0e25 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0e58 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19e81 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budyn-
ków lub ich części o powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9e24 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczez 
zdrowotnych – 4e01 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 5e70 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki gospodarcze lub ich części, które 

wchodziły w skład gospodarstwa rolnego 
przekazanego w zamian za emerytury lub ren-
ty; 

b) budowle, budynki lub ich części oraz grunty 
zajęte na działalność kulturalną, sportową, 
działalność związaną z gospodarką komunal-
ną, ochroną przeciwpożarową i bezpieczez-
stwo publiczne oraz pod cmentarze, wysypi-
ska odpadów, oczyszczalnie ścieków i przy-
stanki. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-
mują budynków i gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/69/07 Rady Gminy 
w Warcie  olesławieckiej z dnia 6 listopada 2007 r. 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2008 rok. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu 
poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszez w siedzi-
bie Urzędu Gminy. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY RADY 

 ADAM MAKSYMCZYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3284 

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XIX/128/08 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2009 rok 

 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 póZn .zm.), 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 z póZn. zm.)  Rada  Gminy w Warcie 
 olesławieckiej uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3e5 tony włącznie i poniżej 
12 ton, wg poniższej tabeli: 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu 
i jego wpływu na środowisko naturalne 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Pojazd wyposażony w silnik 
EURz 1, EURz 2 lub EURz 3, 

EURz 4 i wiekiem 
nieprzekraczającym 10 lat 

Pojazd ze sprawnym 
katalizatorem spalin 

i wiekiem 
nieprzekraczającym 10 lat 

Dopuszczalna 
masa całkowita 

w tonach 
2008 r. 

Propozycja 
na 2009 r. 

2008 r. 
Propozycja na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycja na 
2009 r. 

Powyżej 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie 

   653,00    685,00    589,00    618,00    546,00    573,00 

Powyżej 5,5 tony do 
9 ton włącznie 

1.091,00 1.146,00    983,00 1.032,00    929,00    975,00 

Powyżej 9 ton i poni-
żej 12 ton 

1.308,00 1.373,00 1.177,00 1.236,00 1.093,00 1.148,00 

 
2) od ciąwników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3e5 tony i poniżej 12 ton, wg poniż-
szej tabeli: 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu 
i jego wpływu na środowisko naturalne 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Pojazd ze sprawnym 
katalizatorem spalin 

i wiekiem 
nieprzekraczającym 10 lat 

Pojazd wyposażony w silnik 
EURz 1, EURz 2, EURz 3 
lub EURz 4 i wiekiem 

nieprzekraczającym 10 lat 

Rodzaj ciągnika, 
nacisk na siodło 

w tonach 
2008 r. 

Propozycja 
na 2009 r. 

2008 r. 
Propozycja na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycja na 
2009 r. 

Ciągniki siodłowe 
Nacisk na siodło do 
5 ton 

 
 

1.315,00 

 
 

1.381,00 

 
 

1.183,00 

 
 

1.242,00 

 
 

1.099,00 

 
 

1.154,00 
Nacisk na siodło 5 ton 
i powyżej 

1.526,00 1.602,00 1.375,00 1.444,00 1.183,00 1.242,00 

Ciągniki balastowe 1.526,00 1.602,00 1.375,00 1.444,00 1.183,00 1.242,00 
 
3) od przyczepy lub naczepye która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-

tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, wg poniższej tabeli:  

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu 
wieku pojazdu do 10 lat 

Dopuszczalna 
masa całkowita 

w tonach 2008 r. 
Propozycja na 

2009 r. 
2008 r. Propozycja na 2009 r. 

zd 7 ton i poniżej 12 ton 1.308,00 1.373,00 1.177,00 1.236,00 
 
4) od autobusówe w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wg poniższej tabeli: 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu 
i jego wpływu na środowisko naturalne 

Roczna stawka podatku 
w złotych 

Pojazd ze sprawnym 
katalizatorem spalin 

i wiekiem 
nieprzekraczającym 10 lat 

Pojazd wyposażony w silnik 
EURz 1, EURz 2 lub EURz 3, 

EUEz 4 i wiekiem 
nieprzekraczającym 10 lat 

Liczba miejsc 
do siedzenia 

2008 r. 
Propozycja 
na 2009 r. 

2008 r. 
Propozycja na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycja na 
2009 r. 

zd 10 do 15 miejsc 1.199,00 1.259,00 1.090,00 1.144,00 1.004,00 1.054,00 
zd 16 do 29 miejsc 1.526,00 1.602,00 1.375,00 1.444,00 1.305,00 1.370,00 
30 miejsc i więcej 1.930,00 2.026,00 1.737,00 1.824,00 1.687,00 1.771,00 
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§ 2 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od sa-
mochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, wg poniższej 
tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 
(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż zś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie  

2008 r. 
Propozycja na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycja na 
2009 r. 

12 13 1.093,00 1.148,00 1.305,00 1.370,00 
13 14 1.194,00 1.254,00 1.411,00 1.482,00 
14 15 1.310,00 1.375,00 1.522,00 1.598,00 
15  1.416,00 1.487,00 1.628,00 1.709,00 

 Trzy osie   
12 17 1.194,00 1.254,00 1.41100 1.487,00 
17 19 1.310,00 1.375,00 1.522,00 1.598,00 
19 21 1.416,00 1.487,00 1.628,00 1.709,00 
21 23 1.522,00 1.598,00 1.735,00 1.822,00 
23 25 1.628,00 1.709,00 1.841,00 1.933,00 
25  1.735,00 1.822,00 1.947,00 2.044,00 

 Cztery osie i więcej   
12 25 1.416,00 1.487,00 1.628,00 1.709,00 
25 27 1.628,00 1.709,00 1.841,00 1.933,00 
27 29 1.735,00 1.822,00 1.947,00 2.044,00 
29 31 1.94700 2.044,00 2.526,00 2.652,00 
31  2.181,00 2.290,00 2.526,00 2.652,00 

 

§ 3 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od cią-
wników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalną masie całkowitą zespołu pojazdów równej lub  wyższej niż 12 ton ww poniższej tabeli:  

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy y naczepa, 
ciągnik balastowy y przyczepa 

(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
zś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie  

2008 r. 
Propozycje na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycje na 
2009 r. 

12 18 1.310,00 1,375,00 1.416,00 1.487,00 
18 25 1.416,00 1.487,00 1.522,00 1.598,00 
25 31 1.522,00 1.598,00 1.578,00 1.657,00 
31  1.578,00 1.657,00 1.994,00 2.080,00 

 Trzy osie   
12 40 1.735,00 1.822,00 1.930,00 2.026,00 
40  1.947,00 2.044,00 1.994,00 2.094,00 

 

§ 4 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od 
przyczepy i naczepye które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, wg poniższej tabeli:  
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 294 –  23748  – Poz. 3284 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
zś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś  

2008 r. 
Propozycje na 

2009 r. 
2008 r. 

Propozycje na 
2009 r. 

12 18    982,00 1.031,00 1.088,00 1.142,00 
18 25 1.034,00 1.086,00 1.140,00 1.197,00 
25  1.093,00 1.148,00 1.199,00 1.259,00 

 Dwie osie   
12 28 1.034,00 1.086,00 1.140,00 1.192,00 
28 33 1.091,00 1.146,00 1.199.00 1.259,00 
33 38 1.199,00 1.259,00 1.331.00 1.398,00 
38  1.628,00 1.709,00 1.751,00 1.839,00 

 Trzy osie   
12 38 1.416,00 1.487,00 1.522,00 1.598,00 
38  1.734,00 1.821,00 1.930,00 2.026,00 

 

§ 5 

Podatek uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy za pośrednictwem  anku spółdzielczego w Warcie  ole-
sławieckiej.  

§ 6 

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące realizacji zadaz gminy z zakresu: 
1) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 
2) dowozu uczniów do szkół. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XI/76/07 Rady Gminy w Warcie  olesławieckiej z dnia 20 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowania poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszez w siedzibie Urzędu Gminy. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY RADY 

 ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XIX/129/08 

z dnia 28 paZdziernika 2008 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnewo 

 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 póZn. zm.), 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póZn. zm.) Rada Gminy w Warcie  olesła-
wieckiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

zbniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu statystycznego z dnia 17 paZ-
dziernika 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. z 27 paZdziernika 2008 r. Nr 81, poz. 717) 
z kwoty 55,80 zł za 1 dt do 36e00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszez w siedzi-
bie Urzędu Gminy. 
 
 
 PRZEWzDNICZĄCY RADY 

 ADAM MAKSYMCZYK 
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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. Powstazców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie zbsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstazców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstazców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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