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Poz. 3921

3921
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 22
z dnia 28 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskielo w sprawie
Parku Krajobrazowelo „Dolina Bystrzycy”
Na podstawie art. 1W ust. 3 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się, co
następuje:

§1
W rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia
21 listopada 200W r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” (Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 252, poz. 3735) wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227).”
2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie
dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu dla celów gospodarczych skał,
w tym torfu, a także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania
na środowisko wykazała brak niekorzystnego
wpływu na przyrodę Parku”.

3. § 3 ust. W otrzymuje brzmienie:
„W. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, nie
dotyczy używania łodzi motorowych i innego
sprzętu motorowego przez posiadacza koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego ze
zbiornika Mietków (złoże Domanice) oraz Policję.
4. W § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, nie
dotyczy używania na zbiorniku Mietków łodzi motorowych o mocy nie większej niż
5 KM przez Polski Związek Wędkarski –
w odległości od wysp nie mniejszej niż
100 m w okresie lęgów ptaków, tj. w terminie od 15 marca do 31 lipca”.
§2
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Dz. U. Nr 201, poz. 1237.
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Poz. 3922

3922
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 23
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Masyw Trójlarbu”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Masyw Trójgarbu”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 2.420,00 ha położony jest
na terenie gmin: Stare Bogaczowice oraz Czarny
Bór w powiecie wałbrzyskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
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wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.

Poz. 3922

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art.
53 ust. 4 pkt 8 art. W4 ust. 1 ustawy z dnia
27
marca
2003
r.
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia3) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Uchwałą nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 pa2dziernika 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. U. WRN, Nr 5, poz. 4W z dnia 9 listopada 1981 r.) oraz Rozporządzeniem nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia
17 grudnia 1998 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałb. Nr 34
poz. 259 z dnia 31 grudnia 1998 r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238,
Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Masyw Trójgarbu”.
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Poz. 3922
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 23 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
Krajobrazu „Masyw Trójlarbu” (poz. 2922)

Opis lranicy Obszaru
Granica prowadzi od drogi Gostków – Nowe Bogaczowice, przechodzi granicą polno-leśną na wschód,
dalej gwałtownie się załamuje, prowadzi wzdłuż ściany lasu na północ, dochodzi do zabudowań wsi Nowe
Bogaczowice, gdzie ponownie się załamuje i prowadzi na południe obejmując wzniesienie o wysokości
521 m, dalej prowadzi wzdłuż linii leśnej i częściowo polno-leśnej na północny wschód, następnie skręca
na południowy wschód i przecina pola u podnóża wzniesienia o wysokości 490 m, dalej linią łamaną
wzdłuż ściany lasu dochodzi do miejscowości Podgórna przecinając drogę przechodzącą przez wieś Podgórna do Witkowa, dalej przechodzi u podnóża wzniesienia Mrowica (4W0 m) skręcając na południe, dalej
wzdłuż ściany lasu kieruje się w stronę gruntów wsi Struga, dochodzi do podnóża wzniesienia o wysokości 513,5 m na zachód od zabudowań wsi Struga, dalej lekko się załamuje skręcając na południowy
wschód ciągnie się wzdłuż granicy lasu otaczając górę Węgielnik (590 m). Następnie prowadzi linią łamaną wzdłuż zwartej ściany lasu na północ od wsi Lubomin przechodzi pomiędzy górą Madrzewiec (W02 m),
a górami o wysokości 537 m i 487 m, prowadzi dalej granicą rolno-leśną obejmując swym zasięgiem górę
o wysokości 588 m, następnie ostro się załamuje skręcając na południe w stronę zabudowań wsi Lubomin, przecina ciek wodny i przechodzi obok Bacówki pod Trójgarbem, dalej prowadzi wzdłuż granicy polno-leśnej na północ od wsi Jabłów, przechodzi u podnóża góry Gawron (W21 m), gdzie lekko skręca na
północny zachód ciągnąc się wzdłuż ściany zwartych kompleksów leśnych u podnóża gór o wysokości
521 m i 591 m na północny wschód od wsi Witków dochodzi do drogi polno-leśnej łączącej Witków
i wieś Podgórna, dalej wzdłuż ściany lasu załamuje się i przecina pola wsi Witków i Jaczków przechodząc
pomiędzy wzniesieniami o wysokości 544 m, 537 m i u podnóża góry Pasternik o wysokości 5W8 m,
skręca ponownie na północny zachód i prowadzi wzdłuż rzeczki, Cieklina dochodzi do skrzyżowania dróg
prowadzących z Czarnego Boru – Gostkowa i Nowych Bogaczowic dalej wzdłuż drogi do Nowych Bogaczowic do punktu wyjścia. Obszar Chronionego Krajobrazu „Masyw Trójgarbu” obejmuje górę Trójgarb
(779 m), Jagodnik (W19m), Węgielnik (W12 m), Modrzewiec (W02 m), Gawron (W21 m), Pasternik
(5W8 m).
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3923
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 24
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Parku Krajobrazowelo „Chełmy”
Na podstawie art. 1W ust. 3 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Park Krajobrazowy „Chełmy”, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar chroniony ze względu na
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe
oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzowania tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
2. Park o powierzchni 15 990,7W ha, położony jest
na terenie gmin: Złotoryja w powiecie złotoryjskim, Męcinka i Paszowice w powiecie jaworskim.
3. Wokół Parku została wyznaczona otulina o powierzchni 12 470,83 ha, położona na terenie
gmin: Krotoszyce w powiecie legnickim, Męcinka i Paszowice w powiecie jaworskim, Złotoryja
w powiecie złotoryjskim oraz miasta Jawor.
4. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik nr 1
do niniejszego rozporządzenia.
5. Granice Parku i otuliny przedstawiono na mapie,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Ustala się następujące szczególne cele ochrony
Parku:
1. Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej
różnorodności Parku.
2. Zachowanie historycznej kompozycji przestrzennej.
3. Zachowanie różnorodności biologicznej lasów
wyżynnych.
§3
1. W celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
2) umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej
i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11) utrzymania otwartych rowów ściekowych
i zbiorników ściekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)2);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
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nego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 10, nie
dotyczy chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową rozpoczętych przed dniem 15 lipca
1992 r.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12, nie
dotyczy organizowania rajdów motorowych
i samochodowych po drogach publicznych.
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§4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia3).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie było poprzedzone:
– Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 29.0W.1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy”
w województwie legnickim (Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 14, poz. 70 z dnia 30.0W.1992 r.), które na podstawie art. 157 ustawy
z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.) traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, w części §§ 2, 3, 4 i 5,
– Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy” w województwie legnickim (Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 3W, poz. 454 z dnia 18 grudnia 1997 r.),
które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
z pó2n. zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w części §§ 1 i 2.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskielo nr 24 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowelo „Chełmy” (poz. 3923)
1. Opis lranicy Parku Krajobrazowelo „Chełmy”
Z miejscowości Sichów granica biegnie w kierunku wschodnim drogą asfaltową w kierunku Chrośnice.
Przed Chroślicami skręca w drogę polną i dochodzi do południowo-zachodniego skraju Chroślic. Następnie
przebiega polną drogą w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do zachodniego skraju wsi Męcinka.
Dalej granica przebiega polną drogą w kierunku południowo-zachodnią do końca wsi Chełmiec, a następnie w kierunku południowo-wschodnim obok wschodniego krańca wsi Myślibórz. Od wsi Myślibórz granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim do końca wsi Paszowice. Następnie granica przebiega na
południe polną drogą do wsi Sokola i biegnie szosą asfaltową prowadzącą do Bolkowa aż do granicy województwa jeleniogórskiego. Następnie granica parku przebiega granicą województwa jeleniogórskiego
w kierunku zachodnim, a pó2niej północnym do przecięcia z drogą Kondratów-Biegoszów. Odchodząc od
województwa jeleniogórskiego granica Parku przebiega w kierunku wsi Kondratów, a obok punktu wysokościowego 327,7 m n.p.m. skręca na północny-wschód drogą polną. Następnie granica dochodzi do
krawędzi lasu i drogą śródleśną do Wilkowa, obchodząc go wschodnim skrajem. Dalej granica biegnie w
kierunku osadnika poflotacyjnego i skręca na asfaltową szosę w kierunku północno-wschodnim do wsi
Leszczyna. Następnie granica Parku biegnie szosą w kierunku wschodnim do Sichowa.
2. Opis lranicy otuliny Parku:
Z miejsca przecięcia drogi polnej Kondratów-Biegoszów z granicą województwa, biegnie w kierunku północnym granicą województwa, skręca w drogę idącą do północno-zachodniego skraju wsi Wilków, dalej
w kierunku wschodnim do drogi asfaltowej skręcając na północny-wschód w rejon zbiornika poflotacyjnego „Lena II”, dochodzi do rzeki Kaczawy i dalej biegnie w dół biegu rzeki Kaczawy. Od przecięcia z drogą
Złotoryja-Legnica biegnie tą drogą, a następnie skręca w drogę do Kozowa i Wysocka. Na odcinku od wsi
Wysocko do południowego krańca Krotoszyc granica otuliny biegnie drogami polnymi. Poniżej wsi Krotoszyce granica skręca na południe do wsi Krajów. W Krajowie granica skręca na drogę w kierunku Janowic
Dużych, dochodzi do rzeki Nysa Szalona i biegnie lewym brzegiem rzeki w górę jej biegu, aż do wysokości
wsi Czernice, gdzie skręca na zachód i dochodzi do granicy województwa wałbrzyskiego. Dalej biegnie
granicą województwa w kierunku południowym, a następnie zachodnim, dochodząc do szosy asfaltowej
Sokola-Bolków, gdzie dochodzi do granicy Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
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3924
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 25
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie
i Sowie”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 17.33W,00 ha położony
jest na terenie gmin: Kłodzko, Nowa Ruda
w powiecie kłodzkim; Bardo, Stoszowice, Złoty
Stok w powiecie ząbkowickim; Świdnica w powiecie świdnickim; Pieszyce powiecie dzierżoniowskim i Walim w powiecie wałbrzyskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,

g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:

Poz. 3924

1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4.
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 pa2dziernika 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. WRN, Nr 5, poz. 4W z dnia 9 listopada 1981 r.) oraz Rozporządzeniem nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego
z dnia 17 grudnia 1998 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałb. Nr 34
poz. 259 z dnia 31 grudnia 1998r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238,
Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 25 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” (poz. 3924)

Opis lranicy Obszaru
Utworzenie rozporządzeniem nr 7/91 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 8 listopada 1991 roku Parku Krajobrazowego Gór Sowich na znacznej części byłego obszaru chronionego spowodowało rozdzielenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich na dwa odrębne kompleksy, tj. cześć wschodnią (Góry
Bardzkie) i część zachodnią (Góry Sowie i Podgórze Wałbrzyskie).
(częś( wschodnia – Góry Bardzkie)
Na południowym wschodzie granica odchodzi od miejscowości Podzamek – szosy wiodącej z Kłodzka do
Złotego Stoku w kierunku na północ, granicą lasu, omijając od zachodu wieś Laskówkę i Janowiec. Dalej
przez północną część Barda Śląskiego granicą lasów obok wiosek Brze2nicy i Mikołajowa dociera do
Srebrnej Góry, aby następnie linią prostą kierować się po zwartych kompleksach leśnych do miejscowości
Jadłownik i szosy Jodłownik – Wolibórz, stanowiącej wschodnią granicę Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Od Woliborza granica skręca gwałtownie na wschód linią lasów obok miejscowości Podlesie, Chudzów, Czerwieńczyce, Siodłów i dalej przez Wojbórz drogą do Ławicy i Łochowa. Z tego miejsca gwałtownie skręca na północ do Boguszyna i szosy Kłodzko – Bardo. Po przejściu przez drogę kieruje się na
południe, a następnie na wschód do Wojciechowic, Jaszkówki i Podzamka, tj. punktu wyjścia.
(częś( zachodnia – Góry Sowie)
Na wschodzie granica obszaru chronionego styka się bezpośrednio z zachodnią granicą Parku Krajobrazowego Gór Sowich i przechodzi szosą z miejscowości Pieszyce do Walimia. Z Walimia drogą z Jugowic
Górnych do Jugowic na zachodzie i dalej szosą do Zagórza Śląskiego, następnie skrajem kompleksów
leśnych obok Myślęcina do północnego skraju wsi Dziećmorowice i Modliszów. Następnie drogą publiczną
z Wałbrzycha do Świdnicy aż do skraju kompleksu leśnego obok Witoszowa Dolnego. Z tego miejsca
gwałtownie skręca na wschód granicą lasów przez Burkatów do Bojanic Górnych, dalej omijając miejscowość Lutomia Górna brzegiem lasów dochodzi do miejscowości Pieszyce. Tu drogą Pieszyce – Walim
dochodzi do Rościszowa, aby zetknąć się ponownie z granicą Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
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3925
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 26
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Lasy Chocianowskie”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje
tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 5132,00 ha położony jest
na terenie gminy Chocianów w powiecie polkowickim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
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wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miej1)

2)

3)
4)
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scowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28 poz. 250), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia
1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Lasy Chocianowskie”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 26 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Lasy Chocianowskie” (poz. 3925)

Opis lranicy Obszaru
Granica obszaru rozpoczyna się w północnej części miasta Chocianów na rozwidleniu dróg do Polkowic
i Lubina. Dalej biegnie drogą asfaltową do wsi Pogorzeliska, następnie skręca w kierunku wschodnim
i biegnie drogą do Nowej Wsi Lubińśkiej. Następnie skręca na południe i drogą dochodzi do granicy lasu.
Skrajem kompleksów leśnych biegnie na południowy wschód i pomiędzy wsiami Trzmielów i Janów
wchodzi w dolinę potoku osiągając ponownie skraj lasu. Dalej granica biegnie skrajem lasu, a za wsią
Golanka potokiem do Chocianowa.
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3926
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 27
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Wzlórza Dalkowskie”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje
tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 2.W30,00 ha położony jest
na terenie gmin: Gaworzyce w powiecie polkowickim oraz Żukowice w powiecie głogowskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 254W7 –

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania prze1)

2)

3)
4)
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strzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227); z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 i
art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm) 2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.) 3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 250 z dnia W pa2dziernika 1998 r.), które na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 27 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Wzlórza Dalkowskie” (poz. 3926)

Opis lranicy Obszaru
Granica obszaru biegnie od wsi Gaworzyce drogą prowadzącą do wsi Nowa Jabłonna osiągając granicę
województwa, a następnie skręca na północ i prowadzi wzdłuż granicy do wsi Kropiwnik. Nie wchodząc
do wsi skręca na południowy-wschód i drogą doprowadzona jest do zachodniego skraju Kromolina.
Następnie tą samą drogą dochodzi do wsi Domanowice i skręcając na południe przez Kurów Wielki, a
potem na południowy-zachód dochodzi do krańców wsi Gostyń. W tym miejscu następuje skręt na
wschód i łukiem (drogami polnymi) granica osiąga wieś Gaworzyce włączając ją w obszar chronionego
krajobrazu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 254W9 –

Poz. 392W

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25470 –

Poz. 3927

3927
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 28
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej
Wody”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 10.330,00 ha położony
jest na terenie gmin: Chojnów w powiecie legnickim; Lubin w powiecie lubińskim; Chocianów w powiecie polkowickim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
3) dotyczące ekosystemów wodnych:
a) zachowanie i ochrona naturalnych cieków
i zbiorników wód powierzchniowych wraz
z pasem roślinności okalającej,
b) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych, szczególnie starorzeczy
i oczek wodnych, w postaci utrzymania bąd2
wprowadzenia pasów zadrzewień, zakrzewień lub szuwarów, w celu zwiększenia bioróżnorodności biologicznej oraz ograniczenia
spływu substancji biogennych,
c) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych cieków wodnych w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej,
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d) wyznaczanie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą
konieczność ochrony człowieka i jego mienia
przed powodzią; w miarę możliwości wały
lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rze2bę terenu,
e) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy
wodne w celu zachowania stałych i okresowych (rozwój bezpośrednio związany ze środowiskiem wodnym) dróg migracji gatunków
związanych z wodą,
f) zapewnienie swobodnej migracji ryb poprzez
budowę przepławek w przypadku wznoszenia
nowych budowli piętrzących;
ograniczenie działań powodujących obniżenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych,
g) gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu
lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla
danego typu wód;
h) zalecane jest utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków oraz
starorzeczy; w razie możliwości wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów.

2.

3.

4.

§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;

5.
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227);
z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4
pkt 8 i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
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2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.

Poz. 3927
§5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania
za obszary chronionego krajobrazu województwa legnickiego (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 250 z dnia W pa2dziernika
1998 r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz
z 2008 r. Nr 154, poz. 958) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 28 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” (poz. 3927)

Opis lranicy Obszaru
Granica obszaru biegnie od wsi Raków skrajem lasów do wsi Michałów, dalej na południowy-wschód
przez las do wsi Lisiec. Ze wsi Lisiec prowadzi drogą do Zimnej Wody i na krzyżówce dróg skręca do wsi
Grzymalin. Na skraju północno-wschodnim tej wsi skręca na zachód i prowadzona jest drogą przez wieś
Niedżwiedzice do toru kolejowego i dalej torem do przystanku Zamienice. Od tego miejsca granica biegnie
drogą przez Czernikowice i Rokitki do Biskupina, gdzie skręca na północny-zachód i drogami leśnymi obejmując zespół stawów dochodzi do granicy gminy Chocianów i nią oraz drogą lokalną wraca do wsi Raków.
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3928
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 29
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Wzlórza
Niemczańsko-Strzelińskie”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, zwany dalej „Obszarem”,
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni W 180,00 ha położony jest
na terenie gmin: Ziębice, Przeworno, Ciepłowodny, Niemcza i Ząbkowice Śląskie w powiatach: ząbkowickim, dzierżoniowskim i strzelińskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załączniki nr 2a, 2b, 2c do niniejszego
rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,

g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:

Poz. 3928

1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art.W4 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)
2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było uchwałą nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 pa2dziernika 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. WRN Nr 5, poz.4W z dnia 9 listopada 1981r.) oraz Rozporządzeniem nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia
17 grudnia 1998 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałb. Nr 34
poz. 259 z dnia 31 grudnia 1998r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238,
Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.) tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 2547W –

Poz. 3928

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskielo nr 29 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu
„Wzlórza Niemczańsko-Strzelińskie” (poz. 3928)
Opis lranicy Obszaru
Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” składa się z następujących obrębów:
Obręb Wzlórza Niemczańskie
Północną granicę O.Ch.K. Wzgórz Niemczańskich stanowi granica polno-leśna, na południe od wsi Wilków
Wielki i Chwalęcin, od wschodu ciągnie się wzdłuż granicy województwa dochodzi do miejscowości Strychów, gdzie odbija na wschód wzdłuż granicy województwa, obiega od północy wieś Piotrków, dalej biegnie na południe wzdłuż granicy gminy Niemcza, dochodzi do gruntów gminy Ciepłowody, na wysokości
wsi Brochocin biegnie wzdłuż granicy rolno-leśnej do miejscowości Ruszkowice, obiega od południa wieś
i odbija na południowy zachód, przebiega wschodnią granicą wsi Podlesie, biegnie wzdłuż granicy leśnej
w stronę miasta Niemcza, gdzie obiega od wschodu miasto i dalej wzdłuż granicy rolno-leśnej dochodzi do
miejscowości Mieczniki, dalej na północ wzdłuż granicy polno-leśnej dochodzi do granicy województwa do
miejsca wyjścia.
Obręb Wzlórza Strzelińskie
Granica O.Ch.K. Wzgórz Strzelińskich przebiega od zachodu, poczynając od granicy województwa biegnie
na południu wzdłuż granicy polno-leśnej obiega od wschodu wieś Zakrzów, dalej linią łamaną wzdłuż ściany lasu dochodzi i obiega od wschodu wieś Skalice, dalej na południu dochodzi do wsi Nowy Dwór,
wzdłuż granicy rolno-leśnej dochodzi do drogi Nowy Dwór – Ziębice, następnie linią łamaną wzdłuż ściany
lasu ciągnie się do drogi Kalinowice Dolne – Ziębice, dalej granica biegnie wzdłuż ściany lasu od południa
i zachodu wsi Kalinowice, dalej biegnie wzdłuż północnej granicy wsi Kalinowice Górne, dalej linią łamaną
na północ do wsi Jasienica, obiega wieś linią łamaną i ciągnie się wzdłuż granicy lasu do miejscowości
Dobroszów, obiegając ją i wzdłuż granicy rolno-leśnej przebiega zachodnią granicą wsi Sambrowiczki,
Krzywica, Jegłowa i dochodzi do granicy województwa.
W skład tego obszaru wchodzi też Obręb Muszkowicki, którego granice przebiegają w sposób następujący: od północnej części wsi Muszkowice granica przecina dolinę potoku Złotnik i biegnie na północ po
drodze gminnej relacji Muszkowice – Piotrowice Polskie, nadal w kierunku północnym biegnie wzdłuż granicy rolno-leśnej po drodze polnej. Po 1,4 km granica gwałtownie zmienia przebieg na zachodni i po przecięciu drogi dojazdowej ze wsi Cienkowice przyjmuje przebieg południowo-zachodni linią łamaną wzdłuż
ściany lasu do 2ródliskowej części potoku Złotnik. Od tego miejsca granica biegnie na południe przecinając drogę gminną i Zameczny Potok i dalej na południe wzdłuż granicy rolno-leśnej przecinając dwa dopływy Zamecznego Potoku i osiąga najbardziej południowo-zachodni kraniec Obrębu z punktem wysokościowym 314,8m. Stąd nadal wzdłuż granicy rolno-leśnej wykorzystując istniejące drogi polne ku wschodowi aż do pierwszych zabudowań wsi Muszkowice, tu zmienia kierunek przebiegu na północy dochodząc
do drogi gminnej Muszkowice – Piotrowice Polskie.
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3929
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 30
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Wzlórza Ostrzeszowskie
i Kotlina Odolanowska” dla terenu obszaru leżącelo w lranicach
województwa dolnośląskielo
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, zwany
dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 9 400,00 ha położony jest
na terenie gmin Międzybórz i Syców w powiecie
oleśnickim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,

g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń
i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych
oraz formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjo-
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nalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
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4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)
2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było Rozporządzeniem nr W3 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie
ustalenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” na terenie województwa kaliskiego
i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kalis. Nr 15, poz. 95), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” na terenie gmin Międzybórz i Syców.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskielo nr 30 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu
„Wzlórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” dla terenu obszaru leżącelo w lranicach
województwa dolnośląskielo (poz. 3929)
Opis lranicy Obszaru
Do obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” zalicza się grunty
wsi całkowicie lub częściowo:
– z gm. Odolanów: Gliśnica (część), Raczyce (część), ciągłość z Doliną Baryczy (park krajobrazowy)
i Wzgórzami Trzebnickimi (obszaru chronionego krajobrazu) woj. wrocławskim.
Całość leży w regionalnym systemie obszarów chronionych. Od północy łączy się z obszarami chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”, od wschodu przechodzi w projektowany obszar chronionego krajobrazu „Kotlina Grabowska i Dolina Prosny”, od zachodu zachowuje Tarchały Wielkie (część),
oraz m-to Odolanów;
– z gm. Sośnie: Chojnik, Dobrzec, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocinia, Ku2nica Kącka, Młynik, Pawłów,
Sośnie (część);
– z gm. Międzybórz: Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice, Klonów, Kraszów, Królewska Wola, Krzemień, Ligota Rybińska, Ose, Oska Piła, Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce (cała
gmina);
– z gm. Mikstat: Komorów, Przedborów (część), Kotłów, Mikstat, Pustkowie;
– z gm. Przygodzice: Bogufałów, Czarny Las, Chynowa, Hetmanów, Ludwików, Przygodzice, Przygodziczki, Smardów (część);
– z gm. Kobyla Góra: Bałdowice, Bierzów, Ignaców, Kobyla Góra, Ku2nica Myślniewska, Ligota, Marcinki, Mąkoszyce, Mostki, Myślniew, Parzynów, Pisarzowice, Rybin, Zmyślona Ligocka, Zmyślona Parzynowska (cała gmina);
– z gm. Ostrzeszów: Bledzianów, Jesiona, Kochłowy, Korpysy, Kozły, Kotowskie, Ku2niki, Marydół, Myje-Potaśnia, Nied2wied2, Ostrzeszów-Pustkowie, Rojów, Rogaszyce, Olszyna, Szklarka Przygodzicka,
Szklarka Myślniewska, Siedlików, Turze, Zajączki (cała gmina) i miasto Ostrzeszów;
– z gm. Doruchów: Przytocznica, Godziętowy, Tokarzew (tylko tereny leśne przy granicy z gminą Ostrzeszów);
– z gm. Grabów n/Prosną: Chlewo, Huby za Torem, Huby Bukownickie (tylko tereny leśne przy granicy
z gm. Mikstat i Ostrzeszów);
– z gm. Kępno: Mikorzyn (część), Myjomice (część terenów leśnych), Rzetnia (część);
– z gm. Syców: Drołtowice (część).
Do omawianego obszaru chronionego krajobrazu włączono prawie całe w rozumieniu fizyczno-geograficznym Wzgórza Ostrzeszowskie, także zbocza wschodnie stanowiące strefę przejściową do następnego
projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Kotlina Grabowska i Dolina Prosny”, z uwagi m.in. na
ich wododziałowy charakter (wodochronna rola zalesień, cenne kompleksy leśne w okolicach Mikstatu ze
stanowiskami dużej liczby gatunków roślin chronionych.
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3930
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 31
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Grodziec”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec”,
zwany dalej „Obszarem” obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 2180,00 ha położony jest
na terenie gmin: Pielgrzymka, Warta Bolesławiecka i Zagrodo w powiatach: złotoryjskim
i bolesławieckim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miej1)

2)

3)
4)
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scowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art.W4 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 250), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia
1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Grodziec”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 31 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
Krajobrazu „Grodziec” (poz. 3930)

Opis lranicy Obszaru

Granica obszaru biegnie od wsi Garnczary w kierunku południowo-wschodnim brzegiem lasów oraz potokiem Zimnik do pierwszych zabudowań wsi Zagrodno, gdzie skręca na południowy-zachód brzegiem lasu.
Następnie prowadzi drogą do wsi Grodziec obejmując zamek i dalej torami kolejowymi w kierunku wsi
Raciborowice Dolne. Od torów kolejowych granica poprowadzona jest od strony zachodniej wzdłuż kompleksu leśnego do wsi Garnczary obejmując wieś Jurków.
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3931
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 32
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu Krzywińsko-Osieckielo
dla terenu obszaru leżącelo w lranicach województwa dolnośląskielo
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu KrzywińskoOsiecki, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 8500,00 ha położony jest
na terenie gminy Góra w powiecie górowskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miej-
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scowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było Rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.,
w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11
poz. 131), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego na terenie gminy Góra.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskielo nr 32 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu KrzywińskoOsieckielo dla terenu obszaru leżącelo w lranicach
województwa dolnośląskielo (poz. 3931)
Opis lranicy Obszaru
Od miejscowości Lubosz Stary w kierunku wschodnim wzdłuż granicy województwa leszczyńskiego
z województwem poznańskim i dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy województwa
leszczyńskiego z województwem kaliskim aż do skrzyżowania z torem kolejowym Gostyń – Jarocin. Od
skrzyżowania w kierunku południowo-zachodnim torem kolejowym do skrzyżowania z szosą Borek Wlkp.
– Jaraczewo. Szosą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą do miejscowości Jeżewo. Drogą
tą w kierunku zachodnim do Jeżewa i dalej w kierunku południowo-zachodnim drogą do skrzyżowania
z drogą Borek Wlkp. – Koszkowo i drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą do Dąbrówki.
Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z szosą Borek Wlkp. – Gostyń. Szosą tą
w kierunku zachodnim do granicy m. Gostynia i dalej tą granicą do skrzyżowania z szosą Leszno – Gostyń. Szosą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą do miejscowości Siemowo. Drogą tą
w kierunku północno-zachodnim przez m. Kosowo do Siemowa i dalej do skrzyżowania z drogą do
m. Karchowo. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez miejscowości Belęcin Nowy i Belęcin
Stary do m. Karchowo. Z m. Karchowo drogą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą
do miejscowości Grodzisko i dalej drogą w kierunku zachodnim przez miejscowość Górzno do m. Grodzisko. Z m. Grodzisko drogą do skrzyżowania z drogą w kierunku m. Rydzyna. Drogą tą w kierunku południowym przez miejscowości Kąkolewo, Nowa Wieś i Dąbcze do granicy miasta Rydzyna. Wzdłuż tej granicy do skrzyżowania z szosą Leszno – Rawicz. Szosą tą w kierunku południowym do skrzyżowania
z drogą do miejscowości Czernina. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Kłoda do skrzyżowania z torem kolejowym Leszno – Rawicz. Torem tym w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym Bojanowo – Góra. Torem tym w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną do m. Zaborowice. Drogą tą w kierunku południowym do m. Zaborowice. Z Zaborowic drogą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą Giżyń – Góra i dalej drogą w
kierunku zachodnim przez miejscowości Borszyn Wielki i Borszyn Mały do granicy m. Góra (na odcinku
tym Obszar graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy”). Granicą miasta Góra w kierunku północnym i dalej zachodnim do skrzyżowania z drogą polną do miejscowości Chróścina. Dalej drogą w kierunku północnym przez miejscowości. Czelad2 i Glinka do m. Chróściny. Drogą przez m. Chróścina do skrzyżowania z szosą Góra – Leszno. Szosą tą w kierunku północnym do granicy miasta Leszna
i dalej wzdłuż granicy miasta Leszna w kierunku wschodnim do drogi Leszno – Osieczna. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą do m. Koronowo. Drogą tą w kierunku północnym
przez m. Wyciążkowo do m. Goniembice. Z Goniembic drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania
z drogą do m. Klonowiec i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez miejscowość Klonowiec do skrzyżowania z torem kolejowym Leszno – Kościan. Torem tym w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą polną (na odcinku tym Obszar graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel –
Święciechowa”). Drogą tą do skrzyżowania z droga polną do m. Górka Duchowna i dalej drogą w kierunku południowym do m. Żakowo Nowe. Z m. Żakowo Nowe drogą w kierunku wschodnim do m. Koronowo. Z m. Koronowo drogą do skrzyżowania z drogą do m. Drzeczkowo. Drogą tą w kierunku północnowschodnim do m. Drzeczkowo. Z m. Drzeczkowo w kierunku północno-wschodnim drogą przez osadę
Kopanina i miejscowość Popowo Wonieskie do skrzyżowania dróg w m. Zygmuntowo. Od skrzyżowania
drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Wonieść – Zgliniec w m. Jezierzyce. Od skrzyżowania w kierunku północnym drogą przez miejscowości Wonieść, Gniewowo i Brzeziny do skrzyżowania
z drogą polną do Nielęgowa. Od skrzyżowania drogą w kierunku północno-wschodnim do m. Nielęgowo. Z
m. Nielęgowo drogą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z Kanałem Przysieka Stara i dalej
drogą w kierunku północno-wschodnim przez Kanał Obry, szosą Kościan – Jerka, tory kolejowe Kościan –
Gostyń do m. Lubosz Stary. Przez m. Lubosz Stary drogą do granicy woj. leszczyńskiego z woj. poznańskim.
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3932
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 33
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Dolina Odry”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”,
zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 1.270,00 ha położony jest
na terenie gmin: Prochowice w powiecie legnickim oraz Ścinawa w powiecie lubińskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
3) dotyczące ekosystemów wodnych:
a) zachowanie i ochrona naturalnych cieków
i zbiorników wód powierzchniowych wraz
z pasem roślinności okalającej,
b) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych, szczególnie starorzeczy
i oczek wodnych, w postaci utrzymania bąd2
wprowadzenia pasów zadrzewień, zakrzewień lub szuwarów, w celu zwiększenia bioróżnorodności biologicznej oraz ograniczenia
spływu substancji biogennych,
c) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych cieków wodnych w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej,
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d) wyznaczanie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą
konieczność ochrony człowieka i jego mienia
przed powodzią; w miarę możliwości wały
lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rze2bę terenu,
e) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy
wodne w celu zachowania stałych i okresowych (rozwój bezpośrednio związany ze środowiskiem wodnym) dróg migracji gatunków
związanych z wodą,
f) zapewnienie swobodnej migracji ryb poprzez
budowę przepławek w przypadku wznoszenia
nowych budowli piętrzących;
ograniczenie działań powodujących obniżenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych,
g) gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu
lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla
danego typu wód;
h) zalecane jest utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków oraz
starorzeczy; w razie możliwości wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów.

2.

3.

4.

§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego
ochronie,
udziale
społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;

5.
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą w trybie art.
53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.) 3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25494 –

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.

Poz. 3932

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

§5
------------------1)

2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 250 z dnia W pa2dziernika 1998 r.), które na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 33 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
„Dolina Odry” (poz. 3932)

Opis lranicy Obszaru
Granicę obszaru od strony wschodniej stanowi granica z województwem wrocławskim. Od zachodu granica biegnie drogą Malczyce – Kawice do brzegu lasu i nim do wsi Cieciorki, następnie drogą prowadzącą
przez wsie: Rogów Legnicki, Nowiny, Kwiatkowice, a z Kwiatkowic wzdłuż rzeki Kaczawy do Odry.
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3933
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 34
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 1190,00 ha położony jest
na terenie gminy Pielgrzymka w powiecie złotoryjskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miej-
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scowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
4) Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 250), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia
1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Ostrzyca Proboszczowicka”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 34 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka” (poz. 3933)

Opis lranicy Obszaru
Granica obszaru od strony zachodniej i południowej przebiega granicą województwa. Dalej granica biegnie
przez wieś Proboszczów i w połowie wsi skręca na północny-zachód drogą do wsi Twardocice, gdzie na
krzyżówce dróg lokalnych skręca na zachód drogą do Zielonki. Ze wsi Zielonka biegnie na południowyzachód brzegiem lasu do granicy województwa.
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3934
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 35
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Dolina Baryczy”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 43.350,00 ha położony
jest na terenie gmin: Niechlów, Jemielno, Góra,
Wąsocz w powiecie górowskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
3) dotyczące ekosystemów wodnych:
a) zachowanie i ochrona naturalnych cieków
i zbiorników wód powierzchniowych wraz
z pasem roślinności okalającej,
b) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych, szczególnie starorzeczy
i oczek wodnych, w postaci utrzymania bąd2
wprowadzenia pasów zadrzewień, zakrzewień lub szuwarów, w celu zwiększenia bioróżnorodności biologicznej oraz ograniczenia
spływu substancji biogennych,
c) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych cieków wodnych w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej,
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d) wyznaczanie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą
konieczność ochrony człowieka i jego mienia
przed powodzią; w miarę możliwości wały
lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rze2bę terenu,
e) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy
wodne w celu zachowania stałych i okresowych (rozwój bezpośrednio związany ze środowiskiem wodnym) dróg migracji gatunków
związanych z wodą,
f) zapewnienie swobodnej migracji ryb poprzez
budowę przepławek w przypadku wznoszenia
nowych budowli piętrzących;
ograniczenie działań powodujących obniżenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych,
g) gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu
lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla
danego typu wód;
h) zalecane jest utrzymanie i odtwarzanie
meandrów na wybranych odcinkach cieków
oraz starorzeczy; w razie możliwości wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów.

2.

3.

4.

§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego
ochronie,
udziale
społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;

5.
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą w trybie art.
53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
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lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
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Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

§5
-------------------1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.,
w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11,
poz. 131 z dnia 3 sierpnia 1992r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238,
Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 35 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
Obszaru „Dolina Baryczy” (poz. 3934)
Opis lranicy Obszaru
Od m. Stara Góra w kierunku północno-wschodnim drogą Osetno – Góra do granicy miasta Góra i dalej
granicą południową i wschodnią miasta Góra do skrzyżowania z drogą Góra – Giżyn. Drogą tą w kierunku
wschodnim przez miejscowość Borszyn Mały i Borszyn Wielki do skrzyżowania z drogą polną (na odcinku
tym obszar IV graniczy z obszarem III ). Dalej drogą tą w kierunku południowym i południowo-wschodnim
do m. Bronów. Z m. Bronów droga w kierunku południowym do skrzyżowania z szosą Góra Rawicz. Szosą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą polną w kierunku m. Wieruszowice
i dalej drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą Slubów-Dochowa. Drogą ta w kierunku
południowo-wschodnim przez m. Dochowa i dalej do skrzyżowania z szosą Rudna Wielka – Wąsosz.
Szosą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z torem kolejowym Rawicz – Wąsosz. Torem tym
w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Wiewierz – Załęcze. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Załęcze. Z m. Załęcze drogą do skrzyżowania z szosą Wąsosz – Rawicz. Szosą tą
w kierunku Wąsosza do skrzyżowania z droga polną do m. Zubrza. Drogą tą w kierunku południowym
przez m. Borówna do skrzyżowania z drogą Pobiel – Kąkolno. Drogą tą do granicy województwa leszczyńskiego z województwem wrocławskim w m. Kąkolno. Granicą wojewódzką w kierunku południowym
i dalej zachodnim do granicy województwa leszczyńskiego z województwem legnickim. Granicą tą w kierunku północno-zachodnim do granicy miasta Szlichtyngowa. Dalej tą granicą w kierunku południowym do
skrzyżowania z drogą do m. Wyszanów. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Wyszanów i
dalej w kierunku m. Soplicowo drogą do skrzyżowania z drogą polną do m. Dryżyna. Drogą tą w kierunku
północno-wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym Szlichtyngowa – Góra. Torem tym w kierunku
wschodnim do przystanku kolejowego w m. Niechlów. Od przystanku kolejowego w kierunku południowym do m. Niechlów. Z m. Niechlów drogą do Żuchlowa w kierunku wschodnim do skrzyżowania
z drogą do Ryczenia. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez m. Osetno do skrzyżowania
z szosą Jemielno – Góra w m. Ryczeń. Szosą tą w kierunku północnym do m. Stara Góra.
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3935
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 36
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Zawory”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Zawory”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione
ze względu na wyróżniający się krajobraz o
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni W90,00 ha położony jest
na terenie gminy Mieroszów w powiecie wałbrzyskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istnie-

jące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25505 –

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż 25
ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania prze-
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strzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227); z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 i
art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)3);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonych studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia4) .
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)

3)
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowe w Wałbrzychu z dnia 28 pa2dziernika 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. U. WRN, Nr 5, poz. 4W z dnia 9 listopada 1981 r.) oraz Rozporządzeniem nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia
17 grudnia 1998 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałb. Nr 34,
poz. 259 z dnia 31 grudnia 1998 r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W, poz. 1238,
Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Zawory”.
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 36 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
Krajobrazu „Zawory” (poz. 3935)

Opis lranicy Obszaru
Zachodnią Granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Zawory” stanowi granica województwa i dochodzi
do wsi Kochanów następnie odbija na południu i biegnie wzdłuż drogi Kochanów – Łączna, dalej biegnie
wzdłuż pól uprawnych gminy Mieroszów i dochodzi do ściany lasu biegnie granicą polno-leśną, dochodzi
do zachodniej granicy miejscowości Golińsk, dalej wzdłuż ściany lasu biegnie do granicy państwa, dalej
południowo-zachodnią granicą. Obszar Chronionego Krajobrazu Zawory stanowi granicę państwa.
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3936
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 37
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionelo Krajobrazu „Góra Krzyżowa”
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Góra Krzyżowa”, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Obszar o powierzchni 150,00 ha położony jest
na terenie gminy Strzegom w powiecie strzegomskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do
niniejszego rozporządzenia.
4. Granice Obszaru przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Sprawującym nadzór nad Obszarem jest Wojewoda
Dolnośląski.
§3
Na terenie Obszaru wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1) dotyczące ekosystemów leśnych:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów
leśnych,
b) wspieranie procesów sukcesji naturalnej
przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe
odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej
florze czy też modyfikowanych genetycznie,
c) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów
ekotonowych z tych gatunków,
d) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz
części drzew obumarłych aż do całkowitego
ich rozkładu,
e) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu,
f) opracowanie i wdrażanie programów czynnej
ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych,
g) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze

wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej
z otoczeniem,
h) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
2) dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych:
a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych
cieków oraz łąk,
b) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk
i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także
mechaniczne usuwanie samosiewów drzew
i krzewów na terenach otwartych, a w razie
konieczności także karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów,
c) preferowanie zabiegów agrotechnicznych
zgodnych z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, w szczególności
ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość
i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne),
d) ochrona oraz kształtowanie zróżnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących parków wiejskich, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz
formowanie nowych zakrzaczeń i zadrzewień,
e) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
f) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
§4
1. Dla ochrony przed zmianami lub utratą wartości
przyrodniczych Obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
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w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych;
W) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
usuwanych w ramach czynnej ochrony ekosystemów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu
dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, a
także minerałów na powierzchni mniejszej niż
25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
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4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy:
1) terenów, dla których w obowiązujących
w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub uchwalonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ustalenia planu bąd2
studium przewidują sposób zagospodarowania, który wymagał będzie wykonania prac
ziemnych trwale zniekształcających rze2bę
terenu;
2) realizacji przedsięwzięć wiążących się z wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, dla których wydana została w uzgodnieniu z wojewodą, a po wejściu w życie ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8
i art. W4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó2n. zm)2) decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia3).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)
2)

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr W, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 200W r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1W35, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Niniejsze Rozporządzenie poprzedzone było uchwałą nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 pa2dziernika 1981r. w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. WRN, Nr 5, poz. 4W z dnia 9 listopada 1981 r.) oraz Rozporządzeniem nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego
z dnia 17 grudnia 1998 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałb.
Nr 34, poz. 259 z dnia 31 grudnia 1998 r.), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 17W,
poz. 1238, Nr 181, poz. 128W oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w części dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Krzyżowa”.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskielo nr 37 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionelo
Krajobrazu „Góra Krzyżowa” (poz. 3936)
Opis lranicy Obszaru
Obejmuje obszar leśny przedmiotowego wzniesienia.
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3937
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 38
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Parku Krajobrazowelo Doliny Bobru
Na podstawie art. 1W ust. 3 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r.
w sprawie ochrony przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.)1) zarządza
się, co następuje:
§1
1. Park Krajobrazowy Doliny Bobru, zwany dalej
„Parkiem”, obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
2. Park o powierzchni 10 943 ha położony jest na
terenie gmin: Jelenia Góra, Jeżów Sudecki i Stara Kamienica w powiecie jeleniogórskim; Lwówek Śląski, Lubomierz i Wleń w powiecie lwóweckim.
3. Wokół parku została wyznaczona otulina o powierzchni 12 552 ha, położona na terenie gmin:
Jelenia Góra, Jeżów Sudecki i Stara Kamienica
w powiecie jeleniogórskim; Lwówek Śląski, Lubomierz i Wleń w powiecie lwóweckim, Świerzawa w powiecie złotoryjskim.
4. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik nr 1
do niniejszego rozporządzenia
5. Granice Parku i otuliny przedstawiono na mapie,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
Ustala się następujące szczególne cele ochrony
Parku:
1. Zachowanie struktury układu hydrograficznego
doliny rzeki Bóbr wraz z łąkami, starorzeczami
i terenami podmokłymi oraz innych zbiorników
wodnych będących siedliskami chronionych
i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej
różnorodności Parku, w tym licznych form skalnych – grzbietów i kulminacji, zrównań wierzchowinowych i stokowych oraz wychodni skalnych.
§3
1. W celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowe na terenie Parku wprowadza
się następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227);

2) Umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urządzeń wodnych;
4) Pozyskiwania dla celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
a także minerałów;
5) Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rze2bę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
W) Dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
wodnej lub rybackiej;
7) Budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek i jezior oraz innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) Likwidowania, zasypywania i przekształcenia zbiorników wodnych oraz starorzeczy;
9) Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11) Utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
12) Organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) Używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy:
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1) terenów położonych w obrębie jednostek
osadniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 1WW, poz. 1W12 z pó2n. zm.)2);
2) terenów, które w obowiązujących w dniu
wejścia w życie rozporządzenia miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
lub uchwalonym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy takie warunki zabudowy przewidują.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, nie
dotyczy chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową rozpoczętych przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia.

Poz. 3937

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, nie
dotyczy organizowania rajdów motorowych
i samochodowych po drogach publicznych.
W. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie
dotyczy używania łodzi motorowych i innego
sprzętu motorowego przez Policję oraz używania
łodzi motorowych o mocy nie większej niż 5 KM
przez Polski Związek Wędkarski.
§4
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia3).
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RAFAŁ JURKOWLANIEC

------------------1)

2)
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 17W, poz. 1238, Nr 181, poz. 128W, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
Niniejsze Rozporządzenie było poprzedzone:
– Uchwałą nr VIII/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 1W listopada 1989 r. w sprawie utworzenia
parku krajobrazowego pod nazwą „Park Krajobrazowy Doliny Bobru” (Dz. Urz. Woj. Jelen. Nr 1W, poz. 207), która na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.) traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w części §§ 3, 4 i 5.
– Rozporządzeniem nr 5W/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych zasad zagospodarowania i wykorzystania Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wraz z otuliną oraz wprowadzenia stosownych ograniczeń, zakazów i nakazów na tym terenie (Dz. Urz. Woj. Jelen. Nr 1, poz. 3), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 1W kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pó2n. zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, w części §§ 1–W.
– Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 28, poz. 278), które traci moc w części § 1 ust. 3 i § 3.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 38
Wojewody Dolnośląskielo z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowelo Doliny Bobru (poz. 3937)
1. Opis lranicy Parku
„Park Krajobrazowy Doliny Bobru” wraz ze strefą ochronną zajmuje w całości gminę Wień, część gmin
Jeżów Sudecki, Lubomierz, Lwówek, Śl. oraz fragmenty miast Jelenia Góra i Lwówek Śląski. Granica
Parku przebiega następująco:
od mostu kolejowego na Bobrze na wschód, południe i południowy zachód wokół wzgórza Krzywoustego
do rozwidlenia linii kolejowych Jelenia Góra – Zgorzelec i Jelenia Góra – Szklarska Poręba, dalej wzdłuż
trasy linii kolejowej Jelenia Góra – Zgorzelec do przecięcia z droga kolejową nr 297, dalej do Rybnicy do
skrzyżowania z droga lokalną na Goduszyn, stąd grzbietami wzgórz do Rybnickiej Góry do południowozachodniego skraju lasów pod wzgórzem Buczyna, stad skrajem lasu do wsi Barcinek, w rejonie ośrodka
MSW, dalej wzdłuż zachodniego skraju lasu nad ujściem Kamienicy do Bobru do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 12509 do Pokrzywnika z drogą lokalną do Maciejowca obok Góry Drożnej, dalej tą drogą do
Maciejowca w rejonie szkoły, stąd drogami polnymi i skrajem lasu do zbiegu potoku Pilichowskiego z drogą nr 1254W do Pilichowic, stąd wzdłuż linii zabudowy wsi Radomice do terenów kamieniołomu w Radomicach i wokół ich południowej, wschodniej i północnej granicy do południowo-zachodniego skraju lasów
poniżej wzgórza Wietrznik w stronę doliny Bobru, stąd skrajem lasów i drogą polna w stronę wsi Klecza
z pominięciem jej zabudowań do lasów u podnóża góry Gniazdo, stąd ich południowo-zachodnim i zachodnim skrajem do drogi krajowej nr 1120 w Jeleniej Górze do Pławnej w rejonie góry Radziej, stąd
skrajem tej drogi na wschód do wsi Łupki, skąd zachodnim skrajem lasów u podnóża góry Stróżna i drogami polnymi do wsi Marczów, skąd polami na północ w stronę góry Włócznik i wzdłuż zachodniej linii
lasów położonych na północ do góry Łopata do wsi Dębowy Gaj, stąd – na zachód do jej zabudowań
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drogami polnymi do południowego skraju lasów pod Winną Górą z ominięciem terenów wysypiska, stad
na zachód skrajem tych lasów do Lwóweckich Skał, stąd dalej do zbiegu drogi krajowej 297 z linią kolejową Lwówek Śl. – Jelenia Góra, dalej na wschód obok tej linii do jej zbiegu z rzeką Bóbr, stąd na północ
skrajem lasu i drogą polną do Płakowic, stąd na wschód skrajem lasów położonych na północ od grzbietu
wzgórz między Bobrem a Płaskowicami do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 12348 i nr 12553, stąd
dalej na wschód przy drodze wojewódzkiej nr 12548 do skrzyżowania z lokalną drogą do wsi Sobota,
stad wzdłuż tej drogi na południe do Soboty i z ominięciem od zachodu zabudowań tej wsi do drogi wojewódzkiej nr 12507 do wsi Górczyca dalej do wsi Przeżdziedza, stąd na wschód do terenu parku
podworskiego na południe wzdłuż wschodniego skraju lasów położonych nad Bobrem poniżej kulminacji
Folwarczna i Grodzina do początku zabudowań wsi Bystrzyca, stąd skrajem lasów do wsi Tarczyn i dalej
drogą wojewódzką nr 12554 do jej skrzyżowania z drogą nr 12551, dalej na południowy wschód, wzdłuż
tej drogi do wsi Modrzewie, skąd terenami pól do wsi Czernica Dolna, stąd dalej polami na południe do
wsi Strzyżowiec (rejon szkoły), stąd na zachód od tej wsi wzdłuż drogi krajowej nr 1120 i z ominięciem
Zakładów „Bacutil” oraz wysypiska śmieci w Siedlęcinie do skrzyżowania ww. drogi drogą wojewódzką
nr 12503, stąd przez Siedlęcin wzdłuż drogi krajowej nr 1120 do jej przecięcia z linią kolejową Jelenia
Góra – Zgorzelec (Szklarska Poręba), stąd dalej do mostu kolejowego nad Bobrem (tj. punktu zamknięcia
granicy parku).
2. Opis lranicy otuliny Parku
Granice strefy ochronnej przebiegają następująco:
od mostu kolejowego nad Bobrem do skrzyżowania linii kolejowej Jelenia Góra – Zgorzelec wzdłuż tej linii
otaczając także Wzgórze Krzywoustego, od ww. skrzyżowania wzdłuż tej linii dalej na południowy zachód
i na zachód do skrzyżowania drogi kolejowej nr 297 na północny zachód i północ z ominięciem zabudowań wsi Pasiecznik oraz Wojciechów do Pławnej, tj. do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 1120, stąd
wzdłuż projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 297 z ominięciem zabudowań wsi Mojesz do
miasta na Bobrze we Lwówku Śląskim, stąd wzdłuż drogi krajowej nr 3W4 pod wieś Pleszków i dalej na
wschód drogami w części wojewódzką nr 12548 oraz polami do wsi Dłużec na pograniczu ze wsią Twardocice, skąd dalej drogami polnymi do wsi Radomiłowie, skąd dalej na południowy wschód wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 12507 do wsi Bełczyna i Rząśnik oraz wzdłuż drogi nr 12505 do wsi Czernica z ominięciem jej zabudowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 12504, stąd wzdłuż tej drogi do wsi Jeżów
Sudecki i z ominięciem jej zabudowań od zachodu do zetknięcia się z granicą projektowanego parku, stąd
obok ww. granicy do mostu kolejowego nad Bobrem (tj. punktu zamknięcia granicy i Parku oraz jego strefy ochronnej bezpośredniej).
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3938
UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRZE
NR XXV/111/08
z dnia 19 listopad 2008 r.
w sprawie ustalenia relulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadlimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez prolramy stypendialne Zintelrowanelo Prolramu
Operacyjnelo Rozwoju Relionalnelo
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pó2n. zm.) Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Górowski.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa na
zasadach, warunkach i w trybie określonym niniejszym regulaminem.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą pochodzącym z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do edukacji.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do
szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą;
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną
kończącą się maturą;
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone
poza granicami administracyjnymi miast, miasta
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys.
mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą;
4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó2n. zm.);
5) programie – oznacza to program realizowany
w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa.
§3
1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria
przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 2
Cele i formy pomocy
§4
Stypendium przyznawane będzie na cele związane
z kształceniem ucznia.
§5
Stypendia przekazywane będą w formie gotówkowej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie
w zajęciach edukacyjnych.
Rozdział 3
Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§W
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą;
3) zamieszkują obszary wiejskie.
2. W przypadku gdy liczba uczniów spełniających
kryteria, określone w ust. 1, jest większa
niż liczba stypendiów do rozdysponowania,
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
uczniowie, którzy posiadają najniższe dochody.
3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia.
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem
uzyskania przez Powiat Górowski środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.
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Rozdział 4
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków
stypendialnych

Poz. 3938

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.

§7

Rozdział 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za
rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie
z § 2 ust. 2 pkt W rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.
Nr 105, poz. 881 z pó2n. zm.);
2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania właściwego urzędu lub kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego miejsce stałego zameldowania;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych –
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały;
5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium.

Wypłata stypendium

§8
1. Termin składania wniosków podany zostanie na
stronie internetowej www.powiatgora.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat.
2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi
w § 7 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze.
3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku:
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –
o czym decyduje data wpływu w Starostwie,
2) wniosku niezawierającego kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2,
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wypełnione załączniki, o których mowa w § 7
ust. 2.
§9
1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości stypendiów określone zostaną w porozumieniach
zawartych przez poszczególne powiaty z obszaru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę
Partnera Wiodącego.
2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypendium otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypendium.

§ 10
1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkolnych za okres przyznania stypendium.
2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania stypendium, określa się na poziomie 20
godzin miesięcznie.
3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zajęciach szkolnych, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 11
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium
w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych.
§ 12
Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania
informacji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet
ewaluacyjnych.
§ 13
Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od
przekazania środków finansowych, o których mowa
w § 3 ust. 2.
Rozdział W
Postanowienia końcowe
§ 14
Wykonanie uchwały
Powiatu w Górze.

powierza

się

Zarządowi

§ 15
Traci moc uchwała nr XVIII/107/2004 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 pa2dziernika 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego z pó2niejszymi zmianami.
§ 1W
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2008 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
WŁADYSŁAW STANISŁAWSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25517 –

Poz. 3938
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXV/111/08 z dnia
19 listopada 2008 r. (poz. 3938)
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Poz. 3938

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25519 –

Poz. 3938
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXV/111/08 z dnia
19 listopada 2008 r. (poz. 3938)
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Poz. 3938
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXV/111/08 z dnia
19 listopada 2008 r. (poz. 3938)
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Poz. 3938
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXV/111/08 z dnia
19 listopada 2008 r. (poz. 3938)
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Poz. 3939

3939
UCHWAŁA RADY POWIATU LEGNICKIEGO
NR XX/95/2008
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia relulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadlimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez prolramy stypendialne Zintelrowanelo Prolramu
Operacyjnelo Rozwoju Relionalnelo
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pó2n. zm.) Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa na
zasadach, warunkach i w trybie określonym niniejszym regulaminem.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą pochodzącym z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do edukacji.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do
szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą;
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną
kończącą się maturą;
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone
poza granicami administracyjnymi miast, miasta
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys.
mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą;
4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó2n. zm.);
5) programie – oznacza to program realizowany
w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa.
§3
1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria
przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 2
Cele i formy pomocy
§4
Stypendium przyznawane będzie na cele związane
z kształceniem ucznia.
§5
Stypendia przekazywane będą w formie gotówkowej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie
w zajęciach edukacyjnych.
Rozdział 3
Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§W
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą;
3) zamieszkują obszary wiejskie.
2. W przypadku gdy liczba uczniów spełniających
kryteria, określone w ust. 1, jest większa
niż liczba stypendiów do rozdysponowania,
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
uczniowie, którzy posiadają najniższe dochody.
3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia.
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem
uzyskania przez Powiat Legnicki środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.
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Rozdział 4
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków
stypendialnych

Poz. 3939

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.

§7

Rozdział 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za
rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie
z § 2 ust. 2 pkt W rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.
Nr 105, poz. 881 z pó2n. zm.);
2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania właściwego urzędu lub kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego miejsce stałego zameldowania;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych –
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały;
5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium.

Wypłata stypendium

§8
1. Termin składania wniosków podany zostanie na
stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat.
2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi
w § 7 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy.
3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku:
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –
o czym decyduje data wpływu w Starostwie,
2) wniosku niezawierającego kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2,
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wypełnione załączniki, o których mowa w § 7
ust. 2.
§9
1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości stypendiów określone zostaną w porozumieniu zawartym przez Powiat Legnicki z Powiatem
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę
Partnera Wiodącego.
2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypendium otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypendium.

§ 10
1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkolnych za okres przyznania stypendium.
2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania stypendium, określa się na poziomie 20
godzin miesięcznie.
3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zajęciach szkolnych, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 11
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium
w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych.
§ 12
Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania
informacji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet
ewaluacyjnych.
§ 13
Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od
przekazania środków finansowych, o których mowa
w § 3 ust. 2.
Rozdział W
Postanowienia końcowe
§ 14
Wykonanie uchwały
Powiatu Legnickiego.

powierza

się

Zarządowi

§ 15
Traci moc uchwała nr XLI/213/200W Rady Powiatu
w Legnicy z dnia 21 września 200W r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Legnickiego.
§ 1W
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2008 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
ANDRZEJ ROKITNICKI
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Poz. 3939
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Lelnickielo nr XX/95/2008 z dnia
20 listopada 2008 r. (poz. 3939)
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Poz. 3939
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Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 2552W –

Poz. 3939
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Lelnickielo nr XX/95/2008 z dnia
20 listopada 2008 r. (poz. 3939)
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Poz. 3939
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Lelnickielo nr XX/95/2008 z dnia
20 listopada 2008 r. (poz. 3939)
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Poz. 3939
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Lelnickielo nr XX/95/2008 z dnia
20 listopada 2008 r. (poz. 3939)
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Poz. 3940

3940
UCHWAŁA RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO
NR XXIII/127/08
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia relulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadlimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą w ramach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prolramy stypendialne
Zintelrowanelo Prolramu Operacyjnelo Rozwoju Relionalnelo
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pó2n. zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży, kończących się maturą, które znajdują się na terenie Powiatu Wołowskiego.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do
szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą;
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną dla
młodzieży kończącą się maturą;
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone
poza granicami administracyjnymi miast, miasta
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys.
mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą;
4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó2n. zm.);
5) programie – oznacza to program realizowany
w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa.
§3
1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria
przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa na
zasadach, warunkach i w trybie określonym niniejszym regulaminem.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą pochodzącym z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery
w dostępie do edukacji.
Rozdział 2
Cele i formy pomocy
§4
Stypendium przyznawane będzie na cele związane
z kształceniem ucznia.
§5
Stypendia przekazywane będą w formie gotówkowej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie
w zajęciach edukacyjnych.
Rozdział 3
Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§W
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą;
3) zamieszkują obszary wiejskie.
2. W przypadku gdy liczba uczniów spełniających
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy posiadają najniższe dochody.
3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia.
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem
uzyskania przez Powiat Świdnicki środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.
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Rozdział 4
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków
stypendialnych

Poz. 3940

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.

§7

Rozdział 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za
rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie
z § 2 ust. 2 pkt W rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.
Nr 105, poz. 881 z pó2n. zm.);
2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania właściwego urzędu lub kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego miejsce stałego zameldowania;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych –
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały;
5) wypełniony formularz PIT – 2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium.

Wypłata stypendium

§8
1. Termin składania wniosków podany zostanie na
stronie internetowej www.powiatwolowski.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wołowskiego.
2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi
w § 7 składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.
3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku:
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –
o czym decyduje data wpływu do Starostwa
Powiatowego w Wołowie;
2) wniosku niezawierającego kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2,
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wypełnione załączniki, o których mowa w § 7
ust. 2.
§9
1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości stypendiów określone zostaną w porozumieniach
zawartych przez poszczególne powiaty z obszaru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę
Partnera Wiodącego.
2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypendium otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypendium.

§ 10
1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkolnych za okres przyznania stypendium.
2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania stypendium, określa się na poziomie 20
godzin miesięcznie.
3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zajęciach szkolnych, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 11
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium
w następujących przypadkach:
1. skreślenia z listy uczniów,
2. przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych.
§ 12
Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania
informacji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet
ewaluacyjnych.
§ 13
Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od
przekazania środków finansowych, o których mowa
w § 3 ust. 2.
Rozdział W
Postanowienia końcowe
§ 14
Wykonanie uchwały powierza
Powiatu Wołowskiego.

się

Zarządowi

§ 15
Traci moc uchwała nr XXII/1W4/2004 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wołowskiego.
§ 1W
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2008 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
KAZIMIERZ PAKULSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołowskielo nr XXIII/127/08 z dnia
18 listopada 2008 r. (poz. 3940)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołowskielo nr XXIII/127/08 z dnia
18 listopada 2008 r. (poz. 3940)
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Wołowskielo nr XXIII/127/08 z dnia
18 listopada 2008 r. (poz. 3940)
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Wołowskielo nr XXIII/127/08 z dnia
18 listopada 2008 r. (poz. 3940)
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3941
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
NR XXVIII/193/08
z dnia 29 pa2dziernika 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowelo planu zalospodarowania przestrzennelo dla rejonu ulic: Celielnianar Nowar Wysoka i Śląska w Kamiennej
Górze – obszar planistyczny „B”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.), po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, uchwalonego uchwałą nr L/259/2000 Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 r., ze zmianami, Rada Miejska
w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „B”.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono
w załączniku graficznym, sporządzonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony
na mapie w skali 1:1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowi ustaleń planu.
5. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera § 4, rubryka A
oraz rysunek planu,
2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera § 4, rubryka B
oraz rysunek planu,
3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – wymagania
w tym zakresie zawiera § 5 oraz rysunek
planu,
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego, a także
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej, a także parametry i wska2niki kształtowania zabudowy,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wska2niki intensywności zabudowy – usta-

5)

W)

7)

8)

9)

10)

lenia w tym zakresie zawiera § 4, rubryka C
oraz rysunek planu,
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych
– ustalenia w tym zakresie zawiera § W oraz
rysunek planu,
szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym – ustalenia w tym zakresie
zawiera § 4, rubryka D oraz rysunek planu,
szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – ustalenia
w tym zakresie zawiera § 7,
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera
§ 8,
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera
§ 9,
stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 3W ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – ustalenia
w tym zakresie zawiera § 10.
§2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska
w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „B”,
2) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą
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formą wykorzystania terenu. Wprowadzanie
innych niż podstawowa funkcji terenu jest dopuszczalne wyłącznie o ile stanowią tak ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały oraz pod
warunkiem wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,
przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które może
być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej na terenach, na których dopuszczają
je przepisy szczegółowe niniejszej uchwały oraz
w stopniu określonym tymi przepisami,
usłulach – należy przez to rozumieć funkcję
terenów i obiektów z zakresu:
a) handlu o powierzchni sprzedaży do
2000 m2,
b) gastronomii,
c) administracji i zarządzania,
d) ubezpieczeń i finansów,
e) oświaty,
f) ochrony zdrowia,
g) opieki społecznej,
h) sportu i rekreacji,
i) turystyki i hotelarstwa,
j) projektowania i pracy twórczej,
usłulach sportu – należy przez to rozumieć
funkcję terenów i obiektów, służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, wraz
z towarzyszącą bazą gastronomiczną i hotelarską,
urządzeniach towarzyszących – należy przez to
rozumieć obiekty i urządzenia technicznego
wyposażenia terenów, związane bezpośrednio
z ustalonym w planie przeznaczeniem podstawowym i pełniące wobec niego funkcję służebną,
obowiązujących liniach rozlraniczających –
należy przez to rozumieć linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg
oznaczony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały ma charakter wiążący i nie może
ulegać przesunięciu w ramach realizacji planu,
orientacyjnych liniach rozlraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg
oznaczony w załączniku graficznym może podlegać modyfikacjom według zasad określonych
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały,
obowiązujących przepisach szczelólnych –
należy przez to rozumieć przepisy prawa powszechnego i wydawane na ich podstawie niezależne od planu decyzje administracyjne, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały oraz wprowadzane w terminach pó2niejszych,
zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć zabudowę istniejącą oraz będącą w trakcie realizacji w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały,
zabudowie przeznaczonej do zachowania –
należy przez to rozumieć zabudowę, wobec
której plan akceptuje trwałą adaptację w obec-

13)

14)

15)
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17)

18)

19)
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nej formie przestrzennej. O ile ustalenia szczegółowe uchwały tak stanowią, zabudowa ta
może podlegać także przebudowie, rozbudowie bąd2 wymianie,
zabudowie przeznaczonej do możliwelo zachowania – należy przez to rozumieć zabudowę, która może być trwale adaptowana, o ile
została wzniesiona na podstawie wymaganych
prawem decyzji administracyjnych, przy czym
budynki zrealizowane jako tymczasowe zachowują swój tymczasowy charakter. Zabudowa ta reprezentuje niskie walory przestrzenne i w miarę możliwości winna być poddawana
przebudowie zmierzającej do podwyższenia jej
jakości. Zabudowę przeznaczoną do możliwego
zachowania należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wska2ników urbanistycznych określonych planem,
zabudowie przeznaczonej do likwidacji – należy
przez to rozumieć zabudowę, która w ramach
realizacji planu winna zostać zlikwidowana
bąd2 wymieniona. Za zabudowę przeznaczoną
do likwidacji uznaje się obiekty oznaczone na
rysunku planu oraz obiekty wzniesione bez
wymaganych prawem zgód,
wskaźniku intensywności zabudowy – należy
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni całkowitej nadziemnych kondygnacji stałych obiektów zlokalizowanych
w obrębie działki do powierzchni tej działki,
wskaźniku zabudowy działki – należy przez to
rozumieć wartość dotyczącą powierzchni zabudowy stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w obrębie działki, z wyłączeniem
otwartych altan ogrodowych. Wartość ta określona jest w postaci ułamka wyrażającego stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
działki lub terenu albo w metrach kwadratowych. Wyklucza się etapowanie inwestycji
w sposób niespełniający wymagań dot. wska2nika zabudowy działki w poszczególnych rozpatrywanych etapach,
dachu dwuspadowymr symetrycznym – należy
przez to rozumieć dach o kalenicy biegnącej
w osi (osiach) głównej bryły budynku, jednakowym kącie nachylenia połaci oraz jednakowej wysokości okapów na odcinkach stanowiących min. 70w ich łącznej długości. Rozrze2bienia połaci dla wykonania doświetleń
poddaszy bąd2 naczółków są dopuszczalne,
o ile nie przekraczają wysokości kalenicy oraz
1/3 jej długości,
obowiązującej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną dla kubatury budynku mieszczącego funkcję podstawową, wzdłuż
której wymaga się usytuowania jego ściany.
Przekroczenie obowiązującej linii zabudowy
elementami wystroju elewacji jest dopuszczalne w zakresie max. 1,5 m i na długości max.
25w ściany sytuowanej wzdłuż obowiązującej
linii zabudowy,
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku, przy równo-
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czesnym wymogu zorientowania jednej ściany
budynku równolegle do tej linii,
20) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wartość pomiędzy średnią rzędną terenu
w miejscu usytuowania budynku a najwyższym
punktem jego kubatury. Dominanty architektoniczne mogą przekraczać dopuszczalną wysokość zabudowy o 20w oraz stanowić (w części przekraczającej tę wysokość) nie więcej niż
10w kubatury obiektu, w obrębie którego są
realizowane.
§3
1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są
ustaleniami obowiązującymi:
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku planu symbolami literowymi i cyfrowym,
4) oznaczenie wyznaczające przestrzeń publiczną,
5) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabudowy istniejącej,

Poz. 3941

W) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowanej bąd2 nowo realizowanej zabudowy
oraz dla zagospodarowania terenu, w tym
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów układu komunikacji kołowej i pieszej –
funkcje i standardy techniczne ulic,
8) granice działek z zastrzeżeniem ustaleń
szczegółowych i adresowanych niniejszej
uchwały,
9) oznaczenia związane z wymogiem ochrony
wartościowych drzew oraz wprowadzenia
ciągu zieleni ochronnej,
10) granica obszaru objętego planem, rozumiana
jako tożsama z przyległymi do niej liniami
rozgraniczającymi.
2. Oznaczone na rysunku planu przebiegi głównych
i magistralnych sieci infrastruktury technicznej
mają charakter informacyjny i mogą podlegać
modyfikacjom w oparciu o właściwe przepisy
szczególne,
3. Oznaczone na rysunku planu ciągi pieszo-rowerowe na terenach o innym przeznaczeniu podstawowym obowiązują jako wymóg realizacji
powiązań wyznaczonych tymi ciągami, z prawem zmiany ich przebiegu.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§4
Dla obszaru objętego planem wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe:
Symbol terenu: MN
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. przeznaczenie uzupełniające:
1) usługi wbudowane, zajmujące do 30w powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych,
2) zieleń urządzona,
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych,
3. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu w następującym zakresie:
1) 20,00m w sąsiedztwie terenu 1ZP,US,
2) 15m w sąsiedztwie pozostałych terenów,
B
1. ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek
nie może przekraczać granic tych działek,
2. ze względów akustycznych tereny MN kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
3. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,
4. wska2nik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie nowo wydzielanych działek nie może być
mniejszy niż W0w,
5. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne,
C
1. O ile ustalenia adresowane nie stanowią inaczej, ustala się:
1) typ zabudowy – wolno stojąca,
2) wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne– 7,5–8,00 m,
b) wolno stojące garaże – 3,5–5,0 m,
3) wska2nik powierzchni zabudowy działki budowlanej:
a) budynki mieszkalne – 90–1W0 m2,
b) garaże lub obiekty gospodarcze maksimum 40 m2,
4) dachy – strome, symetryczne. Kąt nachylenia połaci:
a) w budynkach mieszkalnych – 450,
b) w budynkach gospodarczych i garażach – 300,
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5) jako materiał pokryciowy dopuszcza się wyłącznie:
a) łupek naturalny bąd2 syntetyczny, albo gont bitumiczny o wykroju prostokątnym w kolorze grafitowym,
b) dachówkę ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym,
W) wyklucza się stosowanie dachów kopertowych,
7) wymagany układ głównej kalenicy określa rysunek planu,
8) dopuszczalna liczba budynków zlokalizowanych w obrębie samodzielnej działki budowlanej –
1 budynek mieszkalny + 1 obiekt gospodarczy lub garaż,
9) wprowadza się zakaz stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych,
10) linie zabudowy – wg ustaleń zawartych w rysunku planu lub ustaleń adresowanych,
2. garaże i obiekty gospodarcze mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy działek,
3. wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych,
D
Zasady podziału terenu na działki budowlane określa rysunek planu.
Dopuszcza się zmianę ustalonych zasad podziału przy zachowaniu następujących wymagań:
1) wstępnym projektem podziału należy objąć cały teren wydzielony liniami rozgraniczającymi,
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż
700 m2,
3) szerokość działek w linii zabudowy nie może być mniejsza niż 20 m,
4) wymagania określone w punkcie 2 i 3 te nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej,
5) zaproponowany podział umożliwi rozplanowanie zabudowy z zachowaniem wymagań co do linii
zabudowy ustalonych na rysunku planu,
W) do wszystkich nowo wydzielanych działek zostanie zapewniony bezpośredni dostęp do drogi
publicznej lub wewnętrznej,
Ustalenia
1 akceptuje się trwałą adaptację istniejącego budynku z dopuszczeniem jego przebudowy bąd2
adresowane:
rozbudowy, przy zachowaniu następujących wymagań:
1) wysokości nie większej niż w stanie istniejącym,
2) wzrostu powierzchni zabudowy o nie więcej niż 10w,
3) przekrycia całego budynku dachem symetrycznym, dwuspadowym o kącie nachylenia połaci
450,
Symbol terenu: MNrMWrU
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. przeznaczenia wymienione w punkcie 1) mogą być realizowane łącznie lub zamiennie, w dowolnych proporcjach,
3. przeznaczenie uzupełniające:
1) parkingi i drogi wewnętrzne,
2) zieleń urządzona,
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych,
4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – garaże i obiekty
gospodarcze na warunkach analogicznych jak na terenach MN,
4. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu:
1) w zakresie 20,00 m w sąsiedztwie terenu 1ZP,US,
2) w zakresie 5,00 m w sąsiedztwie pozostałych terenów, jednak pod warunkiem, że w wyniku
przesunięcia nie nastąpi zwężenie przyległego ciągu komunikacyjnego 1.KDW/p-j poniżej wartości ustalonej w planie.
B
1. ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek
nie może przekraczać granic tych działek,
2. ze względów akustycznych tereny MN,MW,U kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
3. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,
4. wska2nik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek nie może być mniejszy niż:
1) 40w na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną,
2) 30w na działkach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną,
3) 15w na działkach przeznaczonych pod usługi,
5. do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką z prawem wycięcia pojedynczych drzew
ze względów kompozycyjnych bąd2 sanitarnych,
W. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne,
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1. ustala się trwałą adaptację istniejącego budynku mieszkalnego z prawem jego przebudowy bąd2
rozbudowy pod warunkiem nieprzekroczenia parametrów określonych dla zabudowy projektowanej,
2. zabudowa projektowana winna odpowiadać następującym wymaganiom:
1) typ zabudowy – wolno stojąca lub zwarta,
2) wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – 7,5–8,5 m,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne – maksimum 12,0 m,
c) budynki usługowe – W,0–8,0 m,
d) wolno stojące garaże i obiekty gospodarcze (wyłącznie na działkach przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną) – 3,5–5,0 m,
3) wska2nik zabudowy działki budowlanej:
a) na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną – wg ustaleń określonych dla
terenów MN,
b) na działkach przeznaczonych pod projektowaną zabudowę wielorodzinną – maksimum
0,25,
c) na działkach przeznaczonych pod usługi – maksimum 0,35,
4) wska2nik intensywności zabudowy – maksimum 0,25,
5) minimalna powierzchnia samodzielnego obiektu usługowego – 200 m2,
W) dachy:
a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – wg ustaleń określonych dla terenów MN,
b) w budynkach wielorodzinnych – nie określa się formy dachów; wymaga się zastosowania
jednorodnego rozwiązania w tym zakresie we wszystkich budynkach,
c) w budynkach usługowych – nie określa się,
7) wprowadza się zakaz stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych,
8) linie zabudowy – wg ustaleń zawartych w rysunku planu,
3. garaże i obiekty gospodarcze realizowane jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą być sytuowane przy granicy działek,
4. na terenie MN,MW,U wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych,
podziału terenu należy dokonać w oparciu o wstępny projekt podziału sporządzony dla całego terenu
i gwarantujący możliwość zagospodarowania zgodnego z ustaleniami regulacyjnymi,
1 nie ustala się

Ustalenia
adresowane:
Symbol terenu: MWrU
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu:
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. przeznaczenia wymienione w punkcie 1) mogą być realizowane łącznie lub zamiennie, w dowolnych proporcjach,
3. przeznaczenie uzupełniające:
1) parkingi i drogi wewnętrzne,
2) zieleń urządzona,
3) istniejące garaże,
4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych,
4. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu:
1) w sąsiedztwie terenu 1ZP,US w zakresie 20,00 m,
2) w sąsiedztwie pozostałych terenów w zakresie 5,00 m jednak pod warunkiem, że w wyniku
przesunięcia nie nastąpi zwężenie przyległego ciągu komunikacyjnego 1.KDW/p-j poniżej wartości ustalonej w planie.
B
1. ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek
nie może przekraczać granic tych działek,
2. ze względów akustycznych tereny MW,U kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z usługami w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
3. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,
4. wska2nik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek nie może być mniejszy niż:
a) 30w na działkach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną,
b) 15w na działkach przeznaczonych pod usługi,
5. do zachowania przeznacza się istniejącą zieleń wysoką z prawem wycięcia pojedynczych drzew
ze względów kompozycyjnych bąd2 sanitarnych,
W. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne,
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1. ustala się trwałą adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz garaży na terenie oznaczonym symbolem 1.MW,U, z prawem prowadzenia w jej obrębie działań inwestycyjnych mających
na celu podwyższenie jej walorów przestrzennych bąd2 użytkowych,
2. zabudowa projektowana winna odpowiadać następującym wymaganiom:
1) typ zabudowy – wolno stojąca,
2) wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne wielorodzinne – maksimum 12,0 m,
b) budynki usługowe – W,0–8,0 m,
3) wska2nik zabudowy działki budowlanej:
a) na działkach przeznaczonych pod projektowaną zabudowę wielorodzinną – maksimum
0,25,
b) na działkach przeznaczonych pod usługi – maksimum 0,35,
4) wska2nik intensywności zabudowy – maksimum 0,75,
5) minimalna powierzchnia samodzielnego obiektu usługowego – 200 m2,
W) dachy:
a) w budynkach wielorodzinnych – nie określa się formy dachów; wymaga się zastosowania
jednorodnego rozwiązania w tym zakresie we wszystkich budynkach,
b) w budynkach usługowych – nie określa się,
7) linie zabudowy – wg ustaleń zawartych w rysunku planu,
3. garaże – wyłącznie wbudowane,
D
podziału terenu należy dokonać w oparciu o wstępny projekt podziału sporządzony dla całego terenu
i gwarantujący możliwość zagospodarowania zgodnego z ustaleniami regulacyjnymi,
Ustalenia
1
nie ustala się
adresowane: 2
oznaczony na rysunku planu kanał odprowadzający wodę z projektowanego zbiornika może być
zrealizowany jako otwarty, a jego przebieg zmieniony w dostosowaniu do ewentualnej funkcji
kompozycyjnej,
Symbol terenu: ZPr US
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu – usługi sportu, zieleń urządzona,
2. przeznaczenie uzupełniające:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych, oraz obiektów kubaturowych,
2) ciągi pieszo-rowerowe,
3. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu:
1) w sąsiedztwie terenu 1WS zakresie nielimitowanym planem pod warunkiem, że w wyniku ich
przesunięcia powierzchnia terenu nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40w w stosunku do
rysunku planu,
2) w sąsiedztwie pozostałych terenów – w zakresie 20,00 m.
B
1. teren ZP,US nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
2. wska2nik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 80w,
3. do zachowania przeznacza się oznaczone na rysunku planu grupy drzew z prawem wycięcia pojedynczych drzew ze względów kompozycyjnych bąd2 sanitarnych,
4. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.
C
1. wprowadza się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy następujących form zainwestowania:
1) ciągów pieszo-rowerowych,
2) obiektów małej architektury o charakterze parkowym,
3) terenowych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
4) jednego obiektu kubaturowego, jednokondygnacyjnego, o powierzchni maksimum 200 m2
mieszczącego funkcje socjalno-sanitarne (szalety, szatnie, magazyn sprzętu sportowego,
punkt pomocy medycznej itp.),
5) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. ustala się wymóg urządzenia terenu w oparciu o projekt zagospodarowania opracowany dla całego, docelowego zamierzenia inwestycyjnego,
3. wymaga się, aby ciągi piesze realizowane w obrębie terenu zagwarantowały powiązania komunikacyjne określone na rysunku planu, z prawem zmiany ich przebiegu w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania.
D
nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane
Ustalenia
1
nie ustala się
adresowane:
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Symbol terenu: KP
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu – istniejący zespół garaży
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2. przeznaczenie uzupełniające – zieleń ochronna,
3. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu: w zakresie 5,00 m, pod warunkiem, że
w wyniku przesunięcia nie nastąpi zwężenie ulicy Nowej.
B
1. teren KP nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska,
2. do zachowania przeznacza się oznaczone na rysunku planu drzewa i grupy drzew z prawem wycięcia pojedynczych drzew ze względów kompozycyjnych bąd2 sanitarnych,
3. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.
C
1. ustala się trwałą adaptację istniejących garaży z prawem prowadzenia w jej obrębie działań inwestycyjnych mających na celu podwyższenie jej walorów przestrzennych bąd2 użytkowych,
2. ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy uzupełniającej na warunkach określonych w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przed wejściem w życie niniejszego planu (nr W2/2004 ze
zmianami),
3. w miejscy oznaczonym na rysunku planu wprowadza się wymóg wprowadzenia zieleni ochronnej.
Dobór gatunków winien zapewniać:
1) wzmocnienie istniejącej skarpy,
2) izolację terenów projektowanej zabudowy wielorodzinnej od zespołu garaży,
D
nie ustala się
Ustalenia
1 nie ustala się
adresowane:
Symbol terenu: WS
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu – wody powierzchniowe, śródlądowe – akwen wodny o funkcji rekreacyjnej powstały w wyniku rekultywacji terenu byłej cegielni,
2. przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się,
3. orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nielimitowanym planem zakresie pod
warunkiem, że w wyniku ich przesunięcia powierzchnia terenów 1ZP,US nie ulegnie zmniejszeniu
o więcej niż 40w w stosunku do rysunku planu,
B
1. teren podlega rygorom ustawy Prawo wodne,
2. teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
C
w zagospodarowaniu brzegów zbiornika wymaga się uwzględnienia jego funkcji rekreacyjnej i odpowiedniego urządzenia zejść do wody oraz ewentualnego kąpieliska,
D
nie dopuszcza się
Ustalenia
1 nie wprowadza się
adresowane:
Symbol terenu: G
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu – tereny infrastruktury technicznej gazownictwo – zaplecze
techniczne i administracyjne zakładu gazowniczego,
2. przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu wyłącznie w celu poszerzenia ulicy Nowej.
B
1. teren G nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
2. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,
3. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.
C
ustala się trwała adaptację istniejącego zagospodarowania działki z prawem modernizacji, rozbudowy
bąd2 przebudowy istniejących obiektów przy zachowaniu następujących warunków:
1) obecnej wysokości i kierunku kalenicy w budynku frontowym,
2) wzrostu wska2nika zabudowy działki o nie więcej niż 20w,
D
nie dopuszcza się
Ustalenia
1 nie ustala się
adresowane:
Symbol terenu: W
A
1. przeznaczenie podstawowe terenu – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi,
2. przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się,
3. orientacyjne linie rozlraniczające molą ulec przesunięciu w zakresie 5,00 m,
B
1. teren W nie podlega ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
2. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,
3. gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 317

– 25543 –

Poz. 3941

C

dla nowo realizowanych lub przebudowywanych obiektów kubaturowych ustala się:
1) wysokość 1 pełna kondygnacja nadziemna + poddasze,
2) dachy strome, dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci zawartym w zakresie
30–450, lub dachy płaskie, przy wymogu zastosowania jednakowego rozwiązania we wszystkich
obiektach,
3) wymóg stosowania jednorodnych rozwiązań kolorystycznych i materiałowych,

D

nie dopuszcza się podziału na działki budowlane
1 nie ustala się

Ustalenia
adresowane:

§5

§7

wymalania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej

szczelólne warunki zalospodarowania terenów
oraz olraniczenia w ich użytkowaniur w tym
zakazy zabudowy

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w obszarze objętym planem są elementy
układu
komunikacji
publicznej
oznaczone
w załączniku graficznym symbolami KD/L
i KD/D.
2. Dopuszcza się także włączenie w obszar przestrzeni publicznej wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 1,KDW/p-j oraz terenów zieleni urządzonej i usług sportu 1.ZP,US oraz zbiornika
wodnego 1.WS, o ile taka potrzeba wyniknie
z uwarunkowań funkcjonalnych w trakcie realizacji planu.
3. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych
wymaga się zapewnienia:
1) pełnej dostępności tych terenów,
2) wyposażenie w urządzenia i elementy małej
architektury o wysokich walorach estetycznych i użytkowych,
3) kompleksowego
kształtowania
zieleni
z uwzględnieniem
wymagań
określonych
w przepisach niniejszej uchwały.
4. W obszarze przestrzeni publicznej wprowadza
się zakaz umieszczania nośników reklamowych,
za wyjątkiem słupów bąd2 tablic ogłoszeniowych stanowiących element zaakceptowanego dla całego miasta systemu informacji wizualnej.
5. W obszarze przestrzeni publicznej nie dopuszcza
się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych.
§W
lranice i sposoby zalospodarowania terenów
lub obiektów podlelających ochronier ustalone na
podstawie odrębnych przepisówr w tym terenów
lórniczychr a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zalrożonych osuwaniem mas
ziemnych
1. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych.
2. Na terenie objętym planem nie występują tereny
górnicze, tereny narażone na ryzyko powodzi ani
tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
figurujące w rejestrze Starosty Powiatu.

Ustala się zakazy zabudowy w obrębie terenu
1.ZP,US. Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych
nieobjętych ww. zakazem określono w ustaleniach
szczegółowych niniejszej uchwały.
§8
zasady modernizacjir rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Dla ulicy lokalnej oznaczonej w załączniku graficznym symbolem KD/L ustala się:
1) klasa techniczna – L,
2) szerokość w liniach rozgraniczających:
a) na odcinku istniejącym – wg stanu istniejącego,
b) na odcinku projektowanym – minimum
15,00 m,
3) przekrój – jednojezdniowy z chodnikiem obustronnym, z możliwością zastąpienia jednego
chodnika drogą rowerową,
4) dostęp komunikacyjny do przyległych posesji
– poprzez wjazdy bramowe w miejscach
uzgodnionych z zarządcą drogi,
5) prowadzenie sieci infrastruktury techniczne,
a także wprowadzanie elementów małej architektury, jest dopuszczalne w liniach rozgraniczających drogi na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz
w uzgodnieniu z zarządcą.
2. Dla ulicy dojazdowej oznaczonej w załączniku
graficznym symbolem KD/D ustala się:
1) klasa techniczna – D,
2) szerokość w liniach rozgraniczających – wg
stanu istniejącego z zaleceniem poszerzenia
wzdłuż orientacyjnej linii rozgraniczającej,
3) przekrój – jednojezdniowy z chodnikiem co
najmniej jednostronnym i możliwością zastąpienia chodnika drogą rowerową,
4) dostęp komunikacyjny do przyległych posesji
– poprzez wjazdy bramowe w miejscach
uzgodnionych z zarządcą drogi,
5) prowadzenie sieci infrastruktury techniczne,j
a także wprowadzanie elementów małej architektury, jest dopuszczalne w liniach rozgraniczających drogi na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz
w uzgodnieniu z zarządcą.
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3. Dla wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych,
oznaczonych w załączniku graficznym symbolem
KDW/p-j ustala się szerokości minimalne:
1) dla ciągu oznaczonego symbolem 1.KDW/p-j
– 8,00 m i zakończenie placykiem manewrowym o wymiarach co najmniej 12 x 12 m,
2) dla ciągu oznaczonego symbolem 2.KDW/p-j
– 8,00 m.
4. Ustala się wymóg zapewnienia miejsc postojowych związanych z projektowanymi funkcjami
usługowymi w granicach terenów przypisanych
tym funkcjom, w ilości minimum:
1) dla administracji – 1 mp/40 m2 powierzchni
użytkowej,
2) dla usług handlu – 1 mp/30m2 powierzchni
użytkowej,
3) dla gabinetów lekarskich – 1 mp/gabinet,
4) dla gastronomii – 1 mp/4 miejsca konsumpcyjne,
5) dla obiektów bazy noclegowej – 1 mp/1 pokój,
W) dla pozostałych obiektów usługowych – wg
indywidualnych potrzeb.
5. Dla systemów infrastruktury technicznej ustala:
1) trwałą adaptację istniejących sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, z prawem
ich przebudowy oraz rozbudowy w zakresie
wynikającym z ustalonego w planie rozwoju
zainwestowania,
2) trwałą adaptację istniejącego systemu zaopatrzenia w energię z prawem modernizacji
i rozbudowy zmierzającej do podniesienia
pewności zasilania i zaopatrzenia nowych
odbiorców,
3) rozbudowę istniejących systemów kanalizacji
deszczowej w zakresie wynikającym z ustalonego w planie rozwoju zainwestowania, na
warunkach określonych przez gestora sieci,
4) budowę kanału do rzeki Zadrny zapewniającego
przepływ
wodom
gromadzonym
w zbiorniku w miejscu dawnego wyrobiska
cegielni,
5) stosownie do ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały dopuszcza się lokalizację nieoznaczonych w załączniku graficznym sieci
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i urządzeń infrastruktury pod warunkiem respektowania ustaleń regulacyjnych planu,
W) gospodarkę odpadami na całym obszarze objętym planem należy rozwiązać w sposób
zorganizowany, zgodny z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
7) na obszarze objętym planem ustala się zakaz
lokalizacji wież antenowych.
§9
sposoby i terminy tymczasowelo zalospodarowaniar urządzania i użytkowania terenów
1. Na terenie objętym planem wprowadza się zakaz
lokalizacji tymczasowej zabudowy kubaturowej,
za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na placach budowy, wznoszonych na czas jej trwania.
2. Istniejące obiekty tymczasowe mogą być użytkowane zgodnie z ustalonym przeznaczeniem do
czasu, na jaki udzielono stosownych pozwoleń.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu
opłaty, o której mowa w art. 3W ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym –
w wysokości:
b) 0w na terenach komunalnych i przeznaczonych
na cele publiczne,
c) 30w na pozostałych terenach.
§ 11
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze nr XXVIII/193/08
z dnia 29 października 2008 r. (poz. 3941)
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Poz. 3941 i 3942
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze nr XXVIII/193/08
z dnia 29 października 2008 r. (poz. 3941)

ROZSTRZYGNITCIE O SPOSOBIE REALIZACJIr ZAPISANYCH W PLANIEr
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJr KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINYr ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „B”,
po stronie gminy nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia
planu.

3942
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 183/08
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie
z lruntów stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr W2,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180W,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1W2, poz. 15W8, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 11W, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 200W r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§1

§3

Uchwała określa zasady naliczania i kształtowania
wysokości czynszów i opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, udostępnianych w trybie bezprzetargowym.

1. Korzystanie z gruntów komunalnych w okresie
14 dni i krótszym uznaje się za krótkotrwałe korzystanie z gruntów komunalnych i może odbywać się na zasadzie jednostronnego zezwolenia
Burmistrza.
2. Korzystanie z gruntów komunalnych w okresie
dłuższym niż 14 dni uznaje się za długotrwałe
korzystanie z gruntów komunalnych i wymaga
zawarcia umowy z zachowaniem formy pisemnej.
§4

§2
Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Zgorzelec;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zgorzelec;
3) Gruncie komunalnym – należy przez to rozumieć
grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej
Zgorzelec;
4) Gruncie rolnym – należy przez to rozumieć grunt
stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
zakwalifikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, przeznaczony na cele działalności rolniczej o łącznej powierzchni ponad 0,1500 ha;
5) Ogródkach przydomowych – należy przez to
rozumieć grunt stanowiący własność Gminy
Miejskiej Zgorzelec, o powierzchni nieprzekraczającej 0,1500 ha, przeznaczony do korzystania na cele ogrodnicze, rekreacyjne i wypoczynkowe dla osób mieszkających w budynkach wielolokalowych.

1. W celu zróżnicowania minimalnych stawek
czynszu za dzierżawę oraz opłat za korzystanie
z gruntów komunalnych, obszar Miasta dzieli się
na III strefy:
1) strefa I – śródmieście;
2) strefa II – pośrednia;
3) strefa III – peryferie.
2. Wykaz ulic zakwalifikowanych do poszczególnych stref zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
3. Jeżeli wydzierżawiany grunt przeznaczany jest
na działalność handlową lub usługową a nie
przylega bezpośrednio do drogi publicznej, minimalna stawka czynszu wynosi W0w danej stawki strefowej.
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§5
1. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z poniższą skalą, płatne miesięcznie, za długotrwałe korzystanie z gruntów komunalnych na poniższe cele:
1) działalność handlowo-usługową:
a) strefa I
– za powierzchnię do 20 m2 –
15,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 20 m2 do
150 m2 – 12,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 150 m2 do
500 m2 – 8,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 500 m2 do
1.000 m2 – 4,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 1.000 m2 –
2,00 zł/m2,
b) strefa II
– za powierzchnię do 20 m2 –
9,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 20 m2 do
150 m2 – 8,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 150 m2 do
500 m2 – 4,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 500 m2 do
1.000 m2 – 2,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 1.000 m2 –
1,00 zł/m2,
c) strefa III
– za powierzchnię do 20 m2 –
W,00 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 20 m2 do
150 m2 – 4,50 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 150 m2 do
500 m2 – 1,30 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 500 m2 do
1.000 m2 – 0,80 zł/m2,
– za powierzchnię ponad 1.000 m2 –
0,50 zł/m2
2) parkingi:
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,80 zł/m2,
c) strefa III – 0,50 zł/m2;
3) garaże: 1,30 zł/m2 niezależnie od strefy;
4) ustawienie reklamy w formie płaskiej tablicy
za każdy mb rozstawu skrajnych krawędzi
tablicy lub podpór:
a) strefa I – 15,00 zł/mb,
b) strefa II – 9,00 zł/mb,
c) strefa III – 5,00 zł/mb;
5) ustawienie reklamy w formie konstrukcji
przestrzennej:
a) strefa I – 25,00 zł/m2,
b) strefa II – 20,00 zł/m2,
c) strefa III – 15,00 zł/m2.
§W
Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego,
płatne rocznie, za długotrwałe korzystanie z gruntów komunalnych na poniższe cele:
1) poprawę funkcji mieszkalnej:
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,50 zł/m2,
c) strefa III – 0,30 zł/m2;
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2) rekreację, sport i wypoczynek:
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,50 zł/m2,
c) strefa III – 0,30 zł/m2;
3) ogródki przydomowe – 0,30 zł/m2 niezależnie od
strefy.
§7
Za każdy dzień krótkotrwałego korzystania z gruntów komunalnych, o którym mowa w § 3 ust. 1,
minimalna opłata wynosi 0,12 zł/m2 niezależnie od
strefy.
§8
1. Ustala się minimalne stawki rocznego czynszu
za dzierżawę gruntów rolnych jako równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Stawki czynszu za korzystanie z gruntów rolnych niewymienionych w załączniku nr 2 ustala
Burmistrz w maksymalnej wysokości 30w stawki określonej w załączniku nr 2 dla użytku zielonego klasy V.
3. Dla gruntów położonych poza granicami administracyjnymi Miasta, stanowiących własność
Gminy Miejskiej Zgorzelec, Burmistrz może obniżyć stawki, o których mowa w ust. 1 oraz
ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Podstawę naliczenia czynszu stanowi średnia
krajowa cena skupu pszenicy określana na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za II półrocze roku poprzedzającego rok,
w którym ustalany jest czynsz.
§9
1. Jeżeli czynsze i opłaty obliczone na podstawie
niniejszej uchwały stanowiłyby kwotę niższą niż
15 zł w przyjętym okresie rozliczeniowym,
czynsz lub opłatę ustala się w wysokości nie
niższej niż 15 zł.
2. Do stawek opłat i czynszu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości określonej przepisami powszechnie obowiązującymi.
3. Stawki czynszów i opłat określone na podstawie
§ 4–W i ust. 1 niniejszego paragrafu można waloryzować w oparciu o średnioroczne wska2niki
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 10
Wysokość czynszów i opłat za korzystanie z gruntów komunalnych na inne cele niż wymienione
w niniejszej uchwale ustala Burmistrz w wysokości
nie niższej niż określonej wg § W pkt 3 niniejszej
uchwały.
§ 11
Burmistrz może ustalić opłaty i czynsze, w przypadku zawierania umów z osobami fizycznymi
i prawnymi prowadzącymi działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową,
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naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą,
sportową lub turystyczną, na poziomie niższym niż
określone niniejszą uchwałą minimalne stawki czynszów i opłat.
§ 12
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2) uchwała nr 257/2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
gruntów będących własnością Gminy Miejskiej
Zgorzelec opublikowana w prasie lokalnej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec.

§ 14

§ 13

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

Tracą moc dotychczasowe uchwały:
1) uchwała nr 252/9W Rady Miejskiej w Zgorzelcu
z dnia 18 pa2dziernika 199W r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec
opublikowana w prasie lokalnej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta;

PRZEWODNICZĄCY RADY
ARTUR BIELIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miasta Zlorzelec nr 183/08 z dnia
17 czerwca 2008 r. (poz. 3942)
w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości lub
ich częścir stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec
PODZIAŁ MIASTA ZGORZELCA NA STREFY
STREFA I – CENTRUM
1.
2.
3.
4.
5.
W.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.
21.

ARMII KRAJOWEJ (od ul. Langiewicza do ul. Poniatowskiego)
BOHATERÓW GETTA
BULWAR GRECKI
DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
JÓZEFA DĄBROWSKIEGO
BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO
STANISŁAWA KONARSKIEGO
TADEUSZA KOŚCIUSZKI (od ul. Daszyńskiego do ul. Broniewskiego)
STEFANA OKRZEI
PARTYZANTÓW
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
EMILII PLATER
PLAC POCZTOWY
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
HENRYKA SIENKIEWICZA
STANISŁAWA STASZICA
ROMUALDA TRAUGUTTA
WARSZAWSKA
WOLNOŚCI
WROCŁAWSKA (od ul. Daszyńskiego do nr 14)

STREFA II – POŚREDNIA
1.
2.
3.
4.
5.
W.

ARMII KRAJOWEJ (od ul. Poniatowskiego do granicy miasta)
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
STEFANA BATOREGO
GEN.JÓZEFA BEMA
BOH.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO (od ul. E. Plater do torów kolejowych)
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2W.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3W.
37.
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FRYDERYKA CHOPINA
BOLESŁAWA CHROBREGO
FRANCUSKA (od torów kolejowych do ul. Mickiewicza)
GRUNWALDZKA
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
ŚWIĘTEGO JANA
KAMIENIARSKA
MIECZYSLAWA KARŁOWICZA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI (od ul. Broniewskiego do ul. Lubańskiej)
KS. JANA KOZAKA
MARIANA LANGIEWICZA
LUBAŃSKA
ŁUŻYCKA (od ul. Warszawskiej do ul. Reymonta)
MARATOŃSKA
ADAMA MICKIEWICZA
STANISŁAWA MONIUSZKI
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
NOWOMIEJSKA
PARKOWA
JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
BOLESŁAWA PRUSA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
ANDRZEJA STRUGA
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
SYBIRAKÓW
JULIANA TUWIMA
HENRYKA WIENIAWSKIEGO
WROCŁAWSKA (od nr 15 do ul. Lubańskiej)
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STEFANA ŻEROMSKIEGO

STREFA III – PERYFERYJNA
1.
2.
3.
4.
5.
W.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2W.
27.
28.
29.
30.

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
TADEUSZA BANACHIEWICZA
BARBARY
GEN. ZYGMUNTA BERLINGA
BOCZNA
BOH.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO (od torów kolejowych do ul. Słowiańskiej)
BOLESŁAWIECKA
BRACI GIERYMSKICH
BRZOZOWA
JÓZEFA BRANDTA
JOZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
CHMIELNA
CIENISTA
KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO
CMENTARNA
CZERWONA
MICHAŁA DRZYMAŁY
KONRADA DUSZY
DZIKA
ENERGETYKÓW
FABRYCZNA
FRANCUSKA (od ul. Mickiewicza do ul. Orzeszkowej)
FIOŁKOWA
GÓRNA
GÓRNICZA
GÓRNOWIEJSKA
GRANICZNA
GROSZOWA
GWARKÓW
HENRYKOWSKA
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31.
32.
33.
34.
35.
3W.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4W.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5W.
57.
58.
59.
W0.
W1.
W2.
W3.
W4.
W5.
WW.
W7.
W8.
W9.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
7W.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
8W.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
JAŚMINOWA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA KOCHANOWSKIEGO
HUGO KOŁŁĄTAJA
TADEUSZA KONICZA
MARII KONOPNICKIEJ
MIKOŁAJA KOPERNIKA
JULIUSZA KOSSAKA
ALEKSANDRA KOTSISA
KRAŃCOWA
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
KRÓTKA
BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO
STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO
KONWALIOWA
ALEJE LIPOWE
LEŚNA
ŁANOWA
ŁÓDZKA
ŁUŻYCKA (od ul. Reymonta do granicy miasta)
3 MAJA
MAKOWA
JACKA MALCZEWSKIEGO
JANA MATEJKI
MODRZEWIOWA
GUSTAWA MORCINKA
NAD KOLEJKĄ GÓRSKĄ
NADBRZEŻNA
OGRODOWA
GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
OKÓLNA
KAROLA OLSZEWSKIEGO
ELIZY ORZESZKOWEJ
PERŁOWA
PIĘKNA
PODWALE
POLUSZYŃSKIEGO
PRZECHODNIA
PSIE POLE
POGODNA
PROMIENNA
MIKOŁAJA REJA
WŁADYSŁAWA REYMONTA
ROLNA
EUGENIUSZA ROMERA
GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
RÓŻANA
RUBINOWA
RZECZKI DOLNE
RZECZKI GÓRNE
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
SŁONECZNA
SŁOWIAŃSKA
SPOKOJNA
SPACEROWA
STRUMYKOWA
SULIKOWSKA
SZAFIROWA
JERZEGO IWANOWA SZAJNOWICZA
SZARYCH SZEREGÓW
SZKOLNA
SZMARAGDOWA
SZTYGARSKA
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9W. JANA ŚNIADECKIEGO
97. ŚWIETLISTA
98. TĘCZOWA
99. TUROWSKA
100. TULIPANOWA
101. ALEJA UJAZDOWSKA
102. WĄSKA
103. WESOŁA
104. WIDOK
105. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
10W. GEN. JÓZEFA WYSOCKIEGO
107. BOLESŁAWA WASZCZUKA
108. WRZOSOWA
109. ZAMIEJSKO-LUBAŃSKA
110. ZAPIECEK
111. ZIELNA
112. ZŁOCISTA
113. ŻWIRKI I WIGURY

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miasta Zlorzelec nr 183/08 z dnia
17 czerwca 2008 r. (poz. 3942)

w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości lub
ich częścir stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec

TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD GRUNTÓW ORNYCH
Czynsz wyrażony w dt pszenicy od 1 ha gruntu ornego klasy:
II
III a
III b
IV a
IV b
3,4
2,8
2,4
2,1
1,4

I
4,5

V
0,5

TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD UŻYTKÓW ZIELONYCH

I
3,8

Czynsz wyrażony w dt pszenicy od 1 ha użytku zielonego klasy:
II
III
IV
2,7
1,9
1,1

V
0,4
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3943
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 217/08
z dnia 28 pa2dziernika 2008 r.
w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie
z nieruchomościr stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr W2,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180W,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1W2, poz. 15W8, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 11W, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 200W r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa zasady naliczania i kształtowania
wysokości czynszów i opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec, udostępnianych w trybie bezprzetargowym.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Zgorzelec;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zgorzelec;
3) Gruncie komunalnym – należy przez to rozumieć
grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej
Zgorzelec;
4) Gruncie rolnym – należy przez to rozumieć grunt
stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
zakwalifikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, przeznaczony na cele działalności rolniczej o łącznej powierzchni ponad 0,1500 ha;
5) Budynku komunalnym – należy przez to rozumieć budynki (za wyjątkiem garaży i budynków
gospodarczych – komórek o pow. do 20 m2)
stanowiące własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
przeznaczone na inne cele niż mieszkalne.
§3
1. Korzystanie z gruntów komunalnych w okresie
30 dni i krótszym uznaje się za krótkotrwałe korzystanie z gruntów komunalnych i może odbywać się na zasadzie jednostronnego zezwolenia
Burmistrza.
2. Korzystanie z gruntów komunalnych w okresie
dłuższym niż 30 dni uznaje się za długotrwałe
korzystanie z gruntów komunalnych i wymaga
zawarcia umowy z zachowaniem formy pisemnej.
§4
1. W celu zróżnicowania minimalnych stawek
czynszu za dzierżawę oraz opłat za korzystanie
gruntów komunalnych, obszar Miasta dzieli się
na III strefy:

1) strefa I – śródmieście;
2) strefa II – pośrednia;
3) strefa III – peryferie.
2. Wykaz ulic zakwalifikowanych do poszczególnych stref zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Jeżeli wydzierżawiany grunt przeznaczany jest
pod obiekty handlowo-usługowe (kioski i pawilony), a nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej, minimalna stawka czynszu wynosi W0w
danej stawki strefowej.
§5
Za każdy dzień krótkotrwałego korzystania z gruntów komunalnych, którym mowa w § 3 ust. 1,
minimalna opłata wynosi 0,12 zł/m2 niezależnie od
strefy.
§W
Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego,
płatne miesięcznie, za długotrwałe korzystanie
z gruntów komunalnych na poniższe cele:
1) pod obiekty handlowo-usługowe (kioski i pawilony);
a) strefa I – 14,00 zł/m2,
b) strefa II – 9,00 zł/m2,
c) strefa III – W,00 zł/m2;
2) grunty zabudowane budynkami komunalnymi (za
wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych –
komórek o pow. do 20 m2);
a) budynek:
– strefa I – 2,00 zł za 1 m2 pow. budynku,
– strefa II – 1,30 zł za 1 m2 pow. budynku,
– strefa III – 1,00 zł za 1 m2 pow. budynku;
b) grunt:
– strefa I – 0,80 zł/m2,
– strefa II – 0,40 zł/m2,
– strefa III – 0,20 zł/m2;
3) parkingi;
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,80 zł/m2,
c) strefa III – 0,50 zł/m2;
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4) pod garaże: 1,45 zł/m niezależnie od strefy;
5) ustawienie reklamy w formie płaskiej tablicy za
każdy mb rozstawu skrajnych krawędzi tablicy
lub podpór;
a) strefa I – 15,00 zł/mb,
b) strefa II – 9,00 zł/mb,
c) strefa III – 5,00 zł/mb;
W) ustawienie reklamy w formie konstrukcji przestrzennej;
a) strefa I – 25,00 zł/m2,
b) strefa II – 20,00 zł/m2,
c) strefa III – 15,00 zł/m2.
§7
Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego,
płatne rocznie, za długotrwałe korzystanie z gruntów komunalnych na poniższe cele:
1) poprawę funkcji mieszkalnej;
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,50 zł/m2,
c) strefa III – 0,30 zł/m2;
2) rekreację, sport i wypoczynek;
a) strefa I – 1,00 zł/m2,
b) strefa II – 0,50 zł/m2,
c) strefa III – 0,30 zł/m2;
3) ogródki przydomowe: 0,30 zł/m2 niezależnie od
strefy.
§8
Wysokość miesięcznych i rocznych czynszów
i opłat za korzystanie z gruntów komunalnych na
inne cele niż wymienione w niniejszej uchwale ustala Burmistrz w wysokości nie niższej niż 0,30 zł/m2
niezależnie od strefy.
§9
Jeżeli czynsze i opłaty obliczone na podstawie niniejszej uchwały stanowiłyby kwotę niższą niż 15 zł
w przyjętym okresie rozliczeniowym, czynsz lub
opłatę ustala się w wysokości nie niższej niż 15 zł.
§ 10
1. Do stawek opłat i czynszu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości określonej przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Stawki czynszów i opłat określone na podstawie
§ 4–9 można waloryzować w oparciu o średnioroczne wska2niki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszane corocznie przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 11
Burmistrz może ustalić opłaty i czynsze, w przypadku zawierania umów z osobami fizycznymi
i prawnymi prowadzącymi działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową,
naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą,
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sportową lub turystyczną, na poziomie niższym niż
określone niniejszą uchwałą minimalne stawki czynszów i opłat.
§ 12
1. Ustala się minimalne stawki rocznego czynszu
za dzierżawę gruntów rolnych jako równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Stawki czynszu za korzystanie z gruntów rolnych niewymienionych w załączniku nr 2 ustala
Burmistrz w maksymalnej wysokości 30w stawki określonej w załączniku nr 2 dla użytku zielonego klasy V.
3. Dla gruntów położonych poza granicami administracyjnymi Miasta, stanowiących własność
Gminy Miejskiej Zgorzelec, Burmistrz może obniżyć stawki, o których mowa w ust. 1 oraz
ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Podstawę naliczenia czynszu stanowi średnia
krajowa cena skupu pszenicy określana na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za II półrocze roku poprzedzającego rok,
w którym ustalany jest czynsz.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec.
§ 14
Tracą moc dotychczasowe uchwały:
1) uchwała nr 252/9W Rady Miejskiej w Zgorzelcu
z dnia 18 pa2dziernika 199W r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec
opublikowana w prasie lokalnej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta;
2) uchwała nr 257/2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
gruntów będących własnością Gminy Miejskiej
Zgorzelec opublikowana w prasie lokalnej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
3) uchwała nr 183/08 Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad
i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy
Miejskiej Zgorzelec.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ARTUR BIELIŃSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Zlorzelec nr 217/08 z dnia
28 października 2008 r. (poz. 3943)

w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomościr stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec
PODZIAŁ MIASTA ZGORZELCA NA STREFY
STREFA I – ŚRÓDMIEŚCIE
1.
2.
3.
4.
5.
W.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.

ARMII KRAJOWEJ (od ul. Langiewicza do ul. Poniatowskiego)
BOHATERÓW GETTA
BULWAR GRECKI
DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
JÓZEFA DĄBROWSKIEGO
BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO
STANISŁAWA KONARSKIEGO
TADEUSZA KOŚCIUSZKI (od ul. Daszyńskiego do ul. Broniewskiego)
STEFANA OKRZEI
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
EMILII PLATER
PLAC POCZTOWY
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
HENRYKA SIENKIEWICZA
STANISŁAWA STASZICA
ROMUALDA TRAUGUTTA
WARSZAWSKA
WOLNOŚCI
WROCŁAWSKA (od ul. Daszyńskiego do nr 14)

STREFA II – POŚREDNIA
1.
2.
3.
4.
5.
W.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2W.
27.
28.
29.

ARMII KRAJOWEJ (od ul. Poniatowskiego do granicy miasta)
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
STEFANA BATOREGO
GEN.JÓZEFA BEMA
BOH.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO (od ul. E. Plater do torów kolejowych)
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
FRYDERYKA CHOPINA
BOLESŁAWA CHROBREGO
FRANCUSKA (od torów kolejowych do ul. Mickiewicza)
GRUNWALDZKA
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
ŚWIĘTEGO JANA
KAMIENIARSKA
MIECZYSLAWA KARŁOWICZA
TADEUSZA KOŚCIUSZKI (od ul. Broniewskiego do ul. Lubańskiej)
KS. JANA KOZAKA
MARIANA LANGIEWICZA
LUBAŃSKA
ŁUŻYCKA (od ul. Warszawskiej do ul. Reymonta)
MARATOŃSKA
ADAMA MICKIEWICZA
STANISŁAWA MONIUSZKI
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
NOWOMIEJSKA
PARKOWA
PARTYZANTÓW
JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
BOLESŁAWA PRUSA
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
3W.
37.
38.
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JULIUSZA SŁOWACKIEGO
ANDRZEJA STRUGA
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
SYBIRAKÓW
JULIANA TUWIMA
HENRYKA WIENIAWSKIEGO
WROCŁAWSKA (od nr 15 do ul. Lubańskiej)
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STEFANA ŻEROMSKIEGO

STREFA III – PERYFERYJNA
1.
2.
3.
4.
5.
W.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1W.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2W.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3W.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4W.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
TADEUSZA BANACHIEWICZA
BARBARY
GEN. ZYGMUNTA BERLINGA
BOCZNA
BOH.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO (od torów kolejowych do ul. Słowiańskiej)
BOLESŁAWIECKA
BRACI GIERYMSKICH
BRZOZOWA
JÓZEFA BRANDTA
JOZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
CHMIELNA
CIENISTA
KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO
CMENTARNA
CZERWONA
MICHAŁA DRZYMAŁY
KONRADA DUSZY
DZIKA
ENERGETYKÓW
FABRYCZNA
FRANCUSKA (od ul. Mickiewicza do ul. Orzeszkowej)
FIOŁKOWA
GÓRNA
GÓRNICZA
GÓRNOWIEJSKA
GRANICZNA
GROSZOWA
GWARKÓW
HENRYKOWSKA
LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
JAŚMINOWA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA KOCHANOWSKIEGO
HUGO KOŁŁĄTAJA
TADEUSZA KONICZA
MARII KONOPNICKIEJ
MIKOŁAJA KOPERNIKA
JULIUSZA KOSSAKA
ALEKSANDRA KOTSISA
KRAŃCOWA
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
KRÓTKA
BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO
STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO
KONWALIOWA
ALEJE LIPOWE
LEŚNA
ŁANOWA
ŁÓDZKA
ŁUŻYCKA (od ul. Reymonta do granicy miasta)
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53. 3 MAJA
54. MAKOWA
55. JACKA MALCZEWSKIEGO
5W. JANA MATEJKI
57. MODRZEWIOWA
58. GUSTAWA MORCINKA
59. NAD KOLEJKĄ GÓRSKĄ
W0. NADBRZEŻNA
W1. OGRODOWA
W2. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
W3. OKÓLNA
W4. KAROLA OLSZEWSKIEGO
W5. ELIZY ORZESZKOWEJ
WW. PERŁOWA
W7. PIĘKNA
W8. PODWALE
W9. POLUSZYŃSKIEGO
70. PRZECHODNIA
71. PSIE POLE
72. POGODNA
73. PROMIENNA
74. MIKOŁAJA REJA
75. WŁADYSŁAWA REYMONTA
7W. ROLNA
77. EUGENIUSZA ROMERA
78. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO
79. RÓŻANA
80. RUBINOWA
81. RZECZKI DOLNE
82. RZECZKI GÓRNE
83. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
84. SŁONECZNA
85. SŁOWIAŃSKA
8W. SPOKOJNA
87. SPACEROWA
88. STRUMYKOWA
89. SULIKOWSKA
90. SZAFIROWA
91. JERZEGO IWANOWA SZAJNOWICZA
92. SZARYCH SZEREGÓW
93. SZKOLNA
94. SZMARAGDOWA
95. SZTYGARSKA
9W. JANA ŚNIADECKIEGO
97. ŚWIETLISTA
98. TĘCZOWA
99. TUROWSKA
100. TULIPANOWA
101. ALEJA UJAZDOWSKA
102. WĄSKA
103. WESOŁA
104. WIDOK
105. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
10W. GEN. JÓZEFA WYSOCKIEGO
107. BOLESŁAWA WASZCZUKA
108. WRZOSOWA
109. ZAMIEJSKO-LUBAŃSKA
110. ZAPIECEK
111. ZIELNA
112. ZŁOCISTA
113. ŻWIRKI I WIGURY
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Zlorzelec nr 217/08 z dnia
28 października 2008 r. (poz. 3943)

w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie
z nieruchomościr stanowiących własnoś( Gminy Miejskiej Zlorzelec
TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD GRUNTÓW ORNYCH
Czynsz wyrażony w dt pszenicy od 1 ha gruntu ornego klasy:
I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

4,5

3,4

2,8

2,4

2,1

1,4

0,5

TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD UŻYTKÓW ZIELONYCH
Czynsz wyrażony w dt pszenicy od 1 ha użytku zielonego klasy:
I

II

III

IV

V

3,8

2,7

1,9

1,1

0,4

3944
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 219/08
z dnia 28 pa2dziernika 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Działając 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 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr W2, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180W, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 1W2, poz. 15W8, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 11W,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 200W r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200W r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1W01, Nr 225, poz. 1W35, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 11W,
poz. 730) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni,
0,W5 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni,
3,72 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni;
0,23 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
0,54 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
18,2W zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
8,81 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4,00 zł
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej, W,32 zł
3) od budowli – 2w 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 opłatach lokalnych
§2

Poz. 3944 i 3945

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 272, poz. 327W.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od
1 stycznia 2009 roku.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec.
§3

PRZEWODNICZĄCY RADY
ARTUR BIELIŃSKI

Traci moc uchwała nr 107/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 pa2dziernika 2007 r. w sprawie okre-

3945
UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
NR XXIII/87/2008
z dnia 17 pa2dziernika 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/121/2005 Rady
Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami) oraz art. 42 ust. W i 7 pkt 2 z dnia 2W stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. W74 z 200W r. ze zmianami)
Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXVII/121/2005 Rady Gminy
w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz
nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się
lub zwalnia z tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, w zależności od wielkości, typu szkoły oraz warunków pracy. Dotyczy
to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Tygodniowy wymiar kadry kierowniczej określa
poniższa tabelka:

Tygodniowy
wymiar zajęć
1. Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
zwolniony
z zajęć
dydaktycznych
2. Dyrektor Publicznego Przedszkola do
7 godzin
7 oddziałów
dydaktycznych
7 godzin
3. Wicedyrektor Gminnego Zespołu
Szkół
dydaktycznych

Lp.

Stanowisko kierownicze

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowice Wielkie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK GOŁĘBSKI
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3946
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXXIII/272/2008
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowelo planu zalospodarowania
przestrzennelo obszaru w Pszennie – rejon ulic Dalekiej i Akacjowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó2n. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó2n. zm.)
oraz w związku z uchwałami: nr XVII/118/2007 Rady Gminy Świdnica
z dnia 2W pa2dziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Pszenno, obejmującego działki nr 170/2, W01/3,W01/5
i nr XVII/119/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 2W pa2dziernika 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Pszenno, obejmującego działkę nr 423/1, Rada Gminy Świdnica, po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwala, co następuje:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego we wsi Pszenno w granicach
określonych na rysunku planu, o powierzchni
9,04 ha.

5)

§2
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
§3
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
2) przeznaczeniu terenu / przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcję podstawową terenu realizowaną zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;
3) działce – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej, zabudowaną lub niezabudowaną, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów
budowlanych i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy;
4) wska2nik zabudowy / powierzchni biologicznie
czynnej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych /
powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni

W)
7)

8)

działki zdefiniowanej punkcie 3 niniejszego paragrafu;
terenie – należy przez to rozumieć kontur, wydzielony na rysunku planu linią rozgraniczającą
i opisany odrębnym oznaczeniem literowo-cyfrowym, posiadający jednakowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne;
zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę jedno- lub wielorodzinną, co
oznacza jeden rodzaj zabudowy lub oba razem;
szerokości elewacji frontowej – należy przez to
rozumieć szerokość budynku mierzoną w odległości 5 m od najbardziej wysuniętego elementu elewacji widocznej od strony drogi;
kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną budynku.
Dział I
Ustalenia dla całelo obszaru planu
§4

Ustalenia Działu I obowiązują, o ile ustalenia szczegółowe Działu II nie stanowią inaczej.
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennelor w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zalospodarowania terenu
§5
1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów
oznaczonych w kolumnie 1 tabeli nr 1 symbolem
literowym. Zasady dopuszczenia innych funkcji
i zakazy określa 3. kolumna tabeli.
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tabela nr 1 – przeznaczenie terenów
przeznaczenie terenu
symbol
literowy

nazwa przeznaczenia

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

M

tereny zabudowy mieszkaniowej

RM

tereny zabudowy zagrodowej

ZL

tereny lasów

dopuszczenia / zakazy
dopuszcza się przeznaczenie max 30w powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego pod usługi,
dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych związanych wyłącznie
z funkcją mieszkaniową,
zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t,
dopuszcza się drogę wewnętrzną
dopuszcza się przeznaczenie do 25w terenu, również na wydzielonej działce,
pod funkcje sportowo-rekreacyjne,
dopuszcza się przeznaczenie max 30w powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod usługi,
dopuszcza się przeznaczenie kondygnacji przyziemia lub parteru pod funkcję
usługową w budynkach wielorodzinnych,
zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą środków transportu, np.
warsztatów samochodowych, baz transportowych itp.,
zakazuje się lokalizacji garaży i miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t
zakazuje się wydzielania terenów i realizacji obiektów służących hodowli zwierząt
zakaz zabudowy,
dopuszcza się realizację przejść pieszych, schodów terenowych, murów oporowych i małej architektury

2. Ustala się, że lokalizacja zabudowy garażowej, gospodarczej, zieleni urządzonej, miejsc parkingowych
związanych z realizacją zabudowy o przeznaczeniu podstawowym terenu jest zgodna z planem.
3. Ustala się, że na całym obszarze opracowania możliwa jest lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 200 m2.
4. Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu.
§W
1. Ustala się wska2niki zagospodarowania działki zgodnie z tabelą nr 2:
tabela nr 2 – wska2niki zabudowy działki
lp.

przeznaczenie terenu

maksymalny wska2nik
zabudowy działki [w]

1.

MN
do 300 m²
zabudowa
od 300 do 500 m²
jednorodzinna
powyżej 500 m²
zabudowa wielorodzinna
RM

25
45
35
25
50
25

2.
3.

M

minimalny wska2nik
powierzchni biologicznie
czynnej [w]
50
25
30
50
30
nie określa się

2. Dla wydzielonych działek, na podstawie § 5.3. pod infrastrukturę techniczną, nie określa się wska2ników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej działki.
3. Zakazuje się zmiany przeznaczenia budynków garażowych i gospodarczych na funkcje mieszkaniowe.
§7
1. Ustala się parametry kształtowania zabudowy zgodnie z tabelą nr 3:
tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy
lp.
1.

przeznaczenie zabudowy
mieszkaniowa
rodzinna

jedno-

wolno stojąca
bli2niacza
szeregowa

2. mieszkaniowa wielorodzinna
3. zagrodowa

wysokość zabudowy [m]

geometria dachu
spadek głównych połaci [º]

7÷10
8÷12
8÷1W,
nie wyżej niż
243 m n.p.m.
7÷12

dach stromy, symetryczny, wielospadowy
3W÷45,
dach mansardowy
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2. Ustala się, że obiekty garażowe i gospodarcze
położone na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy traktować jak obiekty przeznaczenia podstawowego terenu przyjmując odpowiednie parametry tabeli nr 3, przy czym realizowane jako budynki wolno stojące nie mogą
przekraczać wysokości 7 m.
3. Ustala się następujące zasady budowy wolno
stojących budynków garażowych i gospodarczych związanych z funkcją mieszkaniową
i mieszkaniowo-usługową:
1) wysokość: do W m dla obiektów z dachami
stromymi, do 3,5 m dla obiektów o dachach
płaskich,
2) kubatura: do 30w obiektu funkcji podstawowej,
3) kierunek kalenicy: prostopadły lub równoległy
do głównej kalenicy budynku o funkcji podstawowej,
4) geometria dachu:
a) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne,
b) spadki połaci dachowych: jak w budynku
o funkcji podstawowej z tolerancją do
10w w granicach 25÷45 stopni.
§8
Ustala się następujące zasady kształtowania ładu
przestrzennego:
1) zasada realizacji zabudowy względem ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
a) jeżeli została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy niebędąca frontową linią zabudowy – projektowany budynek nie może jej
przekraczać,
b) wzdłuż dróg publicznych:
– jeżeli została wyznaczona nieprzekraczalna
linia zabudowy – projektowany budynek
nie może jej przekraczać,
c) wzdłuż dróg wewnętrznych wyznaczonych
na podstawie ustaleń niniejszego planu:
– ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości W m od granicy z drogą wewnętrzną,
– dopuszcza się zmniejszenie ustalonej wyżej odległości, jeżeli wynika to z rysunku
planu, jednak nie mniej niż 4 m;
2) zasada kształtowania zabudowy :
a) wysokość zabudowy dla poszczególnych terenów dotyczy zabudowy kubaturowej i innych obiektów przestrzennych,
b) zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej
w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych
spadkach połaci,
c) dopuszcza się stosowanie naczółków, lukarn,
okien dachowych bez limitowania nachylenia
połaci daszków,
d) zakazuje się stosowania płyt elewacyjnych
wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,
e) szerokość elewacji frontowej:
– dla budynku wolno stojącego – 10÷15 m,
– dla budynku w zabudowie bli2niaczej –
5,0÷7,5 m,
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– dla budynku w zabudowie szeregowej –
min. 4,5 m przy czym minimalna długość
szeregu 14 m,
3) zasada lokalizacji zabudowy w odniesieniu do
granicy z sąsiednią działką:
a) dopuszcza się zabudowę w odległości równej
lub większej niż 3 m,
b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio przy granicy w układzie
zabudowy bli2niaczej, jeżeli spełnione zostaną
następujące warunki:
– wymaga
się
zgodnego
wystąpienia
o budowę właścicieli sąsiadujących działek
– realizacja tylko jednej połowy bli2niaka
wywołuje skutek nakazu realizacji drugiej
połowy na sąsiedniej działce,
– jeżeli zachowane zostaną zasady zabudowy określone w punkcie 4 niniejszego
ustępu;
c) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio przy granicy w układzie
zabudowy szeregowej:
– na terenie wskazanych ustaleniami planu
– wymaga się zgodnego wystąpienia
o budowę szeregu zabudowy,
– jeżeli zachowane zostaną zasady zabudowy określone w punkcie 5 niniejszego
ustępu;
d) dopuszcza się zabudowę o przeznaczeniu innym niż podstawowe (garaże, budynki gospodarcze) bezpośrednio przy granicy, jeżeli
sąsiednia działka ma takie same przeznaczenie w planie:
– wymaga się zgodnego wystąpienia o budowę właścicieli sąsiadujących działek,
– realizacja tylko po jednej stronie granicy
wywołuje skutek nakazu realizacji obiektu
po drugiej stronie granicy, na sąsiedniej
działce,
– wymaga się kalenicy prostopadłej do
wspólnej granicy;
4) zasada zabudowy bli2niaczej:
a) wysokość budynków: dopuszcza się różnicę
wysokości do 1,40 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do
wspólnej granicy działki,
c) nachylenie głównych połaci dachowych: jednakowe,
d) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna
w kolorze naturalnym,
e) elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem kolorów: niebieskiego, czerwieni, fioletu;
5) zasada zabudowy szeregowej:
a) wysokość budynków: jednakowa minimum
dla 3 budynków w szeregu, przy czym dopuszczalna różnica wysokości do 1,40 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do
wspólnej granicy działki,
c) nachylenie głównych połaci dachowych: jednakowe,
d) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna
w kolorze naturalnym,
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e) elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem kolorów: niebieskiego, czerwieni, fioletu;
W) zasada rozbudowy:
a) budynku krytym dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym
o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10w w granicach ustalonych planem,
b) budynku krytym dachem mansardowym: rozbudowa winna być kryta dachem mansardowym lub stromym,
c) elewacje (proporcje podziałów, materiały wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa)
winny nawiązywać do elewacji istniejącego
budynku;
7) zasada nadbudowy:
a) dopuszczalna wysokość: zgodna z tabelą
nr 3;
b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi
ustaleniami Działu I i II;
c) zakazuje się nadbudowy budynków zrealizowanych w układzie zabudowy bli2niaczej lub
szeregowej;
8) zasada budowy ogrodzeń:
a) wysokość od strony dróg – 1,50÷1,W0 m,
w tym pełne do wysokości 1,20 m;
b) zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiskar przyrody
§9
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody:
1) na terenach oznaczonych symbolami M obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego;
2) na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) do celów grzewczych należy planować stosowanie paliw ekologicznych;
4) działalność gospodarcza nie może powodować
uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
5) gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami.
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Rozdział 4

Wymalania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 11
Ustala się następujące wymagania dotyczące
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności
osobom niepełnosprawnym;
2) w strefach pieszych należy przewidzieć strefy
wypoczynku z zielenią towarzyszącą;
3) usytuowanie szyldów winno spełniać następujące warunki:
a) dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu
posesji w pasie 1,50 m od wejścia / wjazdu
na posesję,
b) umieszczone na elewacji budynku:
– nie mogą deformować bryły ani zakłócać
fasady,
– wyłącznie do wysokości stropu nad
1. kondygnacją, w pasie max 1,5 m wokół
wejścia do budynku;
4) usytuowanie reklam winno spełniać następujące
warunki:
a) zakazuje się umieszczania na ogrodzeniu posesji,
b) nie może naruszać widoczności na drogach
publicznych ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,
c) ustala się moduł projektowy reklamy 30 x W0
cm,
d) umieszczone na elewacji budynku:
– do wysokości 1. kondygnacji umieszczone
w układzie pionowym lub poziomym,
– powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości minimum jednej
kondygnacji budynku i szerokości do
1,80 m zajmując maksymalnie 20w powierzchni elewacji,
e) dopuszcza się sytuowanie wolno stojących
reklam o wysokości do 4,80 m i szerokości
do 1,8 m w minimalnej odległości:
– 2,00 m od linii rozgraniczających drogi
publicznej,
– 15,00 m od skrzyżowań dróg.
Rozdział 5
Granice i sposoby zalospodarowania terenów lub
obiektów podlelających ochronier ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
§ 12
Na obszarze planu nie występują tereny i obiekty
objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Rozdział W

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowelo
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Szczelółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości

§ 10

§ 13

Na obszarze planu nie występują obiekty lub tereny
objęte ochroną.

1. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:
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1) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
a) wolno stojącą – 0,045 ha,
b) bli2niaczą – 0,035 ha,
c) szeregową – 0,02 ha;
2) podział nieruchomości winien uwzględniać
wska2niki zagospodarowania działki; zakazuje
się wyodrębnienia nowej działki z istniejącą
zabudową niespełniającej przedmiotowych
warunków;
3) dopuszcza się ustanowienie służebności drogowej do jednej działki (minimalna szerokość
przejazdu – 3,5 m);
4) front działek wydzielonych pod wolno stojącą
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – nie
może być mniejszy niż 1W metrów, ograniczenie nie dotyczy działek położonych na łukach
drogi lub w głębi terenu, do którego poprowadzono dojazd o min. szerokości 3,5 m, przy
czym powierzchnia dojazdu wchodzi w skład
powierzchni działki,
5) w obrębie terenu 1.MN dopuszcza się służebność przejazdu.
2. Nie ustala się obszarów wymagających scaleń
nieruchomości.
Rozdział 7
Szczelólne warunki zalospodarowania terenów
oraz olraniczenia w ich użytkowaniu
§ 14
Na obszarze planu nie występują tereny, na których
wymagane są szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
Rozdział 8
Zasady modernizacjir rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
§ 15
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
1) ustala się prowadzenie projektowanych sieci
w sposób, który nie ograniczy możliwości
wykorzystania terenu określonych w planie;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
– ustala się przyłączenie do sieci wodociągowych w ulicach: Dalekiej i Akacjowej;
3) w zakresie odprowadzenia i oczyszczania
ścieków:
– ustala się przyłączenie terenów 1.M i 2.M
do kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej,
– do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dalekiej dopuszcza się zbiorniki
bezodpływowe na nieczystości ciekłe na
terenie 1.MN oraz na południowym i południowo-zachodnim stoku terenu 2.M, gdy
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nie ma możliwości grawitacyjnego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, przy
czym przedmiotowe dopuszczenie nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej,
– ustala się konieczność podczyszczenia
ścieków wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed
odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli
nie będą odpowiadały ustalonym normom
jakościowym;
4) w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
– ustala się budowę kanalizacji deszczowej,
– dopuszcza się dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odprowadzenie wód opadowych na własny nieutwardzony teren
działki lub dołów chłonnych,
– wody opadowe z obszaru objętego opracowaniem przewiduje się odprowadzić do
sieci deszczowej, której odbiornikiem jest
rzeka Piława,
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
– ustala się budowę sieci gazowej – dopuszcza się odstąpienie od realizacji;
W) w zakresie elektroenergetyki:
– ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej,
– wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia wyłącznie pod powierzchnią terenu;
7) w zakresie sieci teletechnicznych:
– sieci teletechniczne należy prowadzić pod
powierzchnią terenu;
8) w zakresie gospodarki cieplnej:
– gospodarka cieplna powinna zostać oparta
na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym, ropopochodnych albo wykorzystujących energię elektryczną lub słoneczną,
– dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające
drewno, słomę lub węgiel) wyłącznie
z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym,
– zakazuje się lokalizowania zbiorników nadziemnych na gaz lub na inne paliwa
w pasie terenu położonym między liniami rozgraniczającymi ulic a ścianą budynku.
2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących z zainwestowaniem przesądzonym
niniejszym planem.
3. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg i ulic jako podziemne – za zgodą zarządcy drogi. Dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej poza terenem ulic i dróg wewnętrznych w sposób zapewniający możliwość
zabudowy działek wskazany w na rysunku.
4. Dopuszcza się możliwość wymiany i remontów
istniejących sieci infrastruktury technicznej,
a także korekty ich przebiegów.
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Rozdział 9
Zasady modernizacjir rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
§ 1W
Ustala się następujące wska2niki i wymagania dla
komunikacji:
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1) wymaga się zachowania minimalnych ilości
miejsc parkingowych na działce – wykaz funkcji
obiektów na działkach, ilości miejsc parkingowych i jednostek odniesienia zawiera tabela
nr 3:

tabela nr 3 – miejsca parkingowe
funkcja obiektu
budynki mieszkalne (mieszkania)
biura
pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta)
sklepy

ilość miejsc parkingowych
1÷2
1
1

jednostka odniesienia
1 mieszkanie lub dom jednorodzinny
30 ÷ 40 m² pow. użytkowej
20 ÷ 30 m² pow. użytkowej

1 (ale nie mniej niż
2 miejsca na 1 sklep)

30 ÷ 50 m² pow. sprzedaży

2) nie dopuszcza się bilansowania miejsc postojowych wzdłuż ulic;
3) ustalenia dla komunikacji:
a) tereny 1.M i 2.M obsługiwane drogami
wewnętrznymi:
– szerokość działki pod drogę W÷10 m,
przy czym szerokość działki drogi na
odcinku od ulicy Akacjowej do pierwszego skrzyżowania dróg wewnętrznych winna wynosić 9÷10 m,
– minimum 70w terenu 2.M winna być
obsługiwana drogą wewnętrzną, która
włączona jest od ulicy Akacjowej,
– przekrój uliczny,
4) warunki zjazdu oraz włączenia dróg wewnętrznych do drogi publicznej ustala zarządca tej drogi.

3)

4)

5)
W)

D z i a ł II

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I;
2.M (3,07 ha):
a) dopuszcza się przeznaczenie do 20w terenu
pod drogi wewnętrzne,
b) kalenice budynków prostopadłe do bocznej
granicy działki lub równoległe do frontowej
granicy działki, przy czym na łukach drogi
dopuszcza się tolerancję do 30º,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.;
1.RM (0,22 ha):
a) dopuszcza się zadrzewienie terenu,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I;
1.ZL (0,17 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia Działu I;
2.ZL (0,04 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia Działu I.

Ustalenia szczelółowe dla terenów
wyznaczonych planem

D z i a ł III

§ 17

Przepisy końcowe

1. Ustalenia niniejszego Działu II dotyczą budowy
nowych budynków, zasady rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków określają przepisy
§ 7. punkty: W i 7.
2. Zasady budowy budynków gospodarczych
i garażowych określają odpowiednie przepisy
Działu I.
§ 18

§ 19

Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem:
1) 1.MN (0,97 ha):
a) dopuszcza się podział terenu na dwie działki,
b) kalenice budynków prostopadłe do granicy linii rozgraniczającej tereny 1.MN i 2.M, przy
czym dopuszcza się tolerancję do 15º,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.;
2) 1.M (4,5W ha):
a) dopuszcza się przeznaczenie do 20w terenu
pod drogi wewnętrzne,
b) kalenice budynków prostopadłe do bocznej
granicy działki lub równoległe do frontowej
granicy działki, przy czym na łukach drogi
dopuszcza się tolerancję do 30º,

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 3W
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z pó2n. zm.),
równą 30w. Nie pobiera się opłaty, jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie
jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Świdnica.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK SARA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Świdnica nr XXXIII/272/2008 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3946)
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Poz. 394W i 3947
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Świdnica nr XXXIII/272/2008 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3946)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Świdnica nr XXXIII/272/2008 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3946)
rozstrzylnięcie o sposobie realizacjir zapisanych w zmianach planur inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznejr które należą do zadań własnych lminyr
oraz zasadach ich finansowania
1. Inwestorem zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, będzie Gmina Świdnica oraz administratorzy lub
właściciele sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.
2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą:
– budżet Gminy Świdnica,
– środki i fundusze zewnętrzne,
– fundusze prywatne.

3947
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GÓRZE
NR 47/08
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia rozkładu lodzin pracy aptek olólnodostępnych na
terenie powiatu lórowskielo na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 lrudnia 2009 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 94 ust. 2 ustawy z dnia W września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza
Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu w Górze uchwala, co następuje:
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§1
Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie górowskim na okres od
dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.:
Nazwa apteki
Adres
Apteka „Zdrowie”
Góra, Plac B. Chrobrego 9
Apteka„Lawendowa”
Góra, Pl. B. Chrobrego 21
Apteka „Vita”
Góra, ul. Głogowska 1a
Apteka „Rodzinna”
Góra, Oś. K. Wielkiego 15A
Apteka „Aspirynka”
Góra, ul. Armii Krajowej 21
Apteka „Św. Tomasza”
Wąsosz, ul.Zacisze10
Apteka „Pod Eskulapem”
Wąsosz
Plac Wolności 22
Apteka „Pod Eskulapem”
Wąsosz ,ul. Rawicka 1b
Punkt Apteczny
Niechlów, ul. Szkolna 23

Godziny otwarcia od
poniedziałku do piątku
8–20

Godziny otwarcia
w soboty
8–15

Godziny otwarcia
w niedziele i święta
Nieczynne

8–22

8–22

8–20

8–20

8–14

Nieczynne

8–18

9–13

Nieczynne

8–1930

8–14

Nieczynne

8–18

9–13

Nieczynne

8–18

8–13

Nieczynne

8–18

8–13

Nieczynne

8–18

13–15

Nieczynne

§2
1. Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra:
TERMIN DYŻURU
27.12.08 – 02.01.09
03.01.09 – 9.01.09
10.01.09 – 1W.01.09
17.01.09 – 23.01.09
24.01.09 – 30.01.09
31.01.09 – 0W.02.09
07.02.09 – 13.02.09
14.02.09 – 20.02.09
21.02.09 – 27.02.09
28.02.09 – 0W.03.09
07.03.09 – 13.03.09
14.03.09 – 20.03.09
21.03.09 – 27.03.09
28.03.09 – 03.04.09
04.04.09 – 10.04.09
11.04.09 – 17.04.09

18.04.09
25.04.09
02.05.09
09.05.09
1W.05.09
23.05.09
30.0W.09
0W.0W.09
13.0W.09
20.0W.09
27.0W.09
04.07.09
11.07.09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24.04.09
01.05.09
08.05.09
15.05.09
22.05.09
29.0W.09
05.0W.09
12.0W.09
19.0W.09
2W.0W.09
03.07.09
10.07.09
17.07.09

APTEKA
ZDROWIE
W dniu 1.01.09 dyżur pełni APTEKA LAWENDOWA
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
W dniach 11.04.09 - 13.04.09 dyżur pełni APTEKA
LAWENDOWA
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
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18.07.09
25.07.09
01.08.09
08.08.09
15.08.09
22.08.09
29.08.09
05.09.09
12.09.09
19.09.09
2W.09.09
03.10.09
10.10.09
17.10.09
24.10.09
31.10.09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24.07.09
31.07.09
07.08.09
14.08.09
21.08.09
28.08.09
04.09.09
11.09.09
18.09.09
25.09.09
02.10.09
09.10.09
1W.10.09
23.10.09
30.10.09
0W.11.09

07.11.09 – 13.11.09
14.11.09 – 250.11.09
21.11.09 – 27.11.09
28.11.09 – 04.12.09
05.12.09 – 11.12.09
12.12.09 – 18.12.09
19.12.09 – 25.12.09

2W.12.09 - 01.01.10
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VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
Dyżur w dniu 1.11.09r. pełni APTEKA
LAWENDOWA
ZDROWIE
LAWENDOWA
ASPIRYNKA
RODZINNA
VITA
ZDROWIE
LAWENDOWA
W dniu 24.12.09r. i 25.12.09r.dyżur pełni Apteka
ASPIRYNKA
ASPIRYNKA

2. Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu:
TERMIN DYŻURU
01.01.09 – 07.01.09
08.01.09 – 14.01.09
15.01.09 – 21.01.09
22.01.09 – 28.01.09
29.01.09 – 04.02.09
05.02.09 – 11.02.09
12.02.09 – 18.02.09
19.02.09 – 25.02.09
2W.02.09 – 04.03.09
05.03.09 – 11.03.09
12.03.09 – 18.03.09
19.03.09 – 25.03.09
2W.03.09 – 01.04.09
02.04.09 – 08.04.09
09.04.09 – 15.04.09
1W.04.09 – 22.04.09
23.04.09 – 29.04.09
30.04.09 – 0W.05.09
07.05.09 – 13.05.09
14.05.09 – 20.05.09
21.05.09 – 27.05.09
28.05.09 – 03.0W.09
04.0W.09 – 10.0W.09
11.0W.09 – 17.0W.09
18.0W.09 – 24.0W.09
25.0W.09 – 01.07.09
02.07.09 – 08.07.09
09.07.09 – 15.07.09
1W.07.09 – 22.07.09
23.07.09 – 29.07.09

APTEKA
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
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30.07.09
0W.08.09
13.08.09
20.08.09
27.08.09
03.09.09
10.09.09
17.09.09
24.09.09
01.10.09
08.10.09
15.10.09
22.10.09
29.10.09
05.11.09
12.11.09
19.11.09
2W.11.09
03.12.09
10.12.09
17.12.09
24.12.09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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05.08.09
12.08.09
19.08.09
2W.08.09
02.09.09
09.09.09
1W.09.09
23.09.09
30.09.09
07.10.09
14.10.09
21.10.09
28.10.09
04.11.09
11.11.09
18.11.09
25.11.09
02.12.09
09.12.09
1W.12.09
23.12.09
30.12.09

Poz. 3947
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
ŚW. TOMASZA
POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)

2. Dyżur nocny trwa od godz. 2000 do godz. 700 dnia następnego.
§3
Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej i w święta zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Górowskiemu.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA

STEFAN MRÓWKA

BEATA PONA

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA

TERESA SIBILAK

TADEUSZ BIRECKI
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3948
POROZUMIENIE
NR 53/08
w sprawie powierzenia realizacji zadania polelającelo na odbudowie chodnika
i wykonaniu kanalizacji deszczowej w Chroślicach przy drodze powiatowej
nr 2786 D
zawarte w dniu 14 pa2dziernika 2008 roku, pomiędzy:
Powiatem Jaworskim, reprezentowanym przez:
Starostę Jaworskiego – Stanisława Laskowskiego
Wicestarostę Jaworskiego – Michała Lenkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Dariusza Subocza
zwanym dalej „Powiatem”
a
Gminą Męcinka, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Zbigniewa Przychodzenia
przy kontrasygnacie działającej w/z Skarbnika Gminy – Grażyny Lipińskiej – inspektora ds. Sprawozdawczości,
zwaną dalej „Gminą”
§1

§3

1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó2n.
zm.) Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie polegające na odbudowie chodnika i wykonaniu kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 278WD.
2. Powiat jednocześnie udziela Gminie prawo do
dysponowania gruntem w obrębie pasa drogowego drogi 278WD na cele budowlane związane
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3. Gmina we własnym zakresie zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 1W4,
poz. 11W3 z pó2n. zm.) przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawrze umowę z Wykonawcą na
realizację zadania będącego przedmiotem porozumienia.

1. Gmina rozliczy się z otrzymanych środków finansowych poprzez przekazanie Powiatowi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii
protokołu odbioru robót wymienionych w § 1,
kopii faktur i przelewów w terminie do 31 grudnia 2008 r.
2. Wysokość dotacji nie może przekraczać 70w
kwoty wykonanych robót budowlanych oraz nie
może być wyższa niż kwota określona w § 2
w ust. 2.

§2

§5

1. Wartość kosztorysowa zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1, wynosi 159 002,40 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote
i czterdzieści groszy).
2. Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie dotację w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych) w terminie do 30 dni od dnia
podpisania niniejszego porozumienia, na konto
Urzędu Gminy Męcinka, BS Jawor O/Męcinka
nr 88 8W47 1017 0105 018 2001 0002.
3. Pozostałe środki finansowe na realizację całości
zadania zapewnia Gmina, w tym na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie stosownych
uzgodnień i zezwoleń.
4. Strony porozumienia ustalają, że zadanie, stanowiącego przedmiot porozumienia zostanie
wykonane do dnia 15 grudnia 2008 r.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 24W, poz. 2104 z pó2n. zm.)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 1W4,
poz. 11W3 z pó2n. zm.) oraz inne przepisy dotyczące spraw objętych porozumieniem.

§4
1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, Gmina zobowiązuje się do jej
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania.
2. Zwrotowi podlega również niewykorzystana
część dotacji, wynikająca z uregulowań zawartych ust. § 3 w ust. 2.

§W
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dziennik Urzędowy
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§8

§9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej ze stron oraz
jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

STAROSTA

ZBIGNIEW PRZYCHODZEŃ

STANISŁAW LASKOWSKI

SKARBNIK GMINY

WICESTAROSTA

JÓZEF ŚWIĘCICKI
(wz. Gra
aL
a

MICHAŁ LENKIEWICZ

SKARBNIK POWIATU
DARIUSZ SUBOCZ

3949
POROZUMIENIE
NR 54/08
w sprawie powierzenia realizacji zadania polelającelo na odbudowie chodnika
przy drodze powiatowej nr 2841D od nr 128 do nr 149 oraz przy Urzędzie Gminy
i OSP w Paszowicach
zawarte w dniu 14 pa2dziernika 2008 r. pomiędzy Gminą Paszowice, z siedzibą
w Paszowicach, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Paszowice – Henryka Hawrylewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Kwiatkowskiej
zwaną dalej Gminą
a Powiatem Jaworskim, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 2W, reprezentowanym
przez:
Starostę Jaworskiego – Stanisława Laskowskiego
Wicestarostę Jaworskiego – Michała Lenkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Dariusza Subocza
zwanym dalej „Powiatem”
§1
1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó2n.
zm.) Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2841D od nr 128 do nr 149
oraz przy Urzędzie Gminy i OSP w Paszowicach”.
2. Powiat jednocześnie udziela Gminie prawo do
dysponowania gruntem w obrębie pasa drogowego drogi 278WD na cele budowlane związane
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3. Gmina we własnym zakresie zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 1W4,
poz. 11W3 z pó2n. zm.) przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawrze umowę z Wykonawcą na

realizację zadania będącego przedmiotem porozumienia.
§2
1. Wartość kosztorysowa zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1, wynosi W5 880,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł).
2. Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie dotację w wysokości 4W 11W,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto szesnaście zł) w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia, na wskazane przez Gminę konto.
3. Pozostałe środki finansowe na realizację całości
zadania zapewnia Gmina, w tym na nadzór nad
zadaniem, opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i zezwoleń.
4. Strony porozumienia ustalają, że zadanie stanowiącego przedmiot porozumienia zostanie wykonane do dnia 15 grudnia 2008 r.
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§3
1. Gmina rozliczy się z otrzymanych środków finansowych poprzez przekazanie Powiatowi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii
protokołu odbioru robót wymienionych w § 1,
kopii faktur i przelewów w terminie do 31 grudnia 2008 r.
2. Wysokość dotacji, nie może przekraczać 70w
kwoty wykonanych robót budowlanych oraz nie
może być wyższa niż kwota określona w § 2
w ust. 2.
§4
1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, Gmina zobowiązuje się do jej
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania.
2. Zwrotowi podlega również niewykorzystana
część dotacji, wynikająca z uregulowań zawartych ust. § 3 w ust. 2.
§5
Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Poz. 3949

(Dz. U. z 2005 r. Nr 24W, poz. 2104 z pó2n. zm.)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 1W4,
poz. 11W3 z pó2n. zm.) oraz inne przepisy dotyczące spraw objętych porozumieniem.
§W
Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§8
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§9
Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej ze stron oraz
jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

STAROSTA

HENRYK HAWRYLEWICZ

STANISŁAW LASKOWSKI

SKARBNIK GMINY

WICESTAROSTA

MONIKA KWIATKOWSKA

MICHAŁ LENKIEWICZ
SKARBNIK POWIATU
DARIUSZ SUBOCZ
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3950
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzędu Relulacji Enerletyki
w sprawie zmiany koncesji dla PGE Elektrownia Turów S.A. w Bolatyni
W dniu 28 listopada 2008 r. na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 19W0 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó2n. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 200W r. Nr 89,
poz. W25 z pó2n. zm.) Prezes URE decyzją nr WCC/471-ZTO-A/1248/
/U/OWR/2008/SS i decyzją nr PCC/49W-ZOT-A/1248/U/OWR/2008/SS
zmienił swoje decyzje z dnia 29 pa2dziernika 1998 r. nr WCC/471/
/1248/U/1/98/RG z pó2n. zm. i nr PCC/49W/1248/U/1/98/RG z pó2n. zm.
w sprawie udzielenia Elektrowni Turów koncesji na prowadzenie działalności
w zakresie wytwarzania ciepła oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Zmiana polegała na zmianie nazwy Koncesjonariusza z BOT Elektrownia
Turów S.A. na PGE Elektrownia Turów S.A.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
D Y R EK T O R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Jadw ga GogoJaw

a

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-W4-74,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-50W Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/7W4-72-99,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-7W/85W-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

we

Wrocławiu

Delegatura

w

Wałbrzychu,

58-300

Wałbrzych,

ul.

Słowackiego

23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi
Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-W2-02.
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-W2-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl
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