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4174 

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
NR XXVII/193/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

zmieniająca zcieaia e a uaeie ęiweipacji Poeiaioeejo Samopzieęnejo 
Pzbęicznejo Zea oiz Zawiapóe O iewi Zpuoeoinej e Dzieużonioeie 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1592 z późn. 
zm.) oraz art. 36 i art. 60 ust. Z lit. „b” pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 1Z, poz. 89 
z późn. zm.) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 6 uchwały nr XXXVII/2ZZ/05 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. 
w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Dzierżoniowie otrzymuje brzmienie: 
„Teumin zawończenia czynności ęiweipacyjnyci 
zaiaęa aia na pzień 30 czeueca 2010 u.”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 WICzPRZzWODNICZWCC 
 RADC POWIATU 

 ROMAN GABROWSKI 

 
 

4175 

UCHWAŁA RADY MIASTA W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXXI/174/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e  a uaeie  z oeażnienia  Dyuewioua  Ośuopwa  Pomocy  S oiecznej 
e  Dzazniwaci-Zpuojz    po     opejmoeania    pziaiań    eobec   pizżniwóe 
aęimeniacyjnyci e imieniz oujanz eiaścieejo pizżniwa aęimeniacyjnejo 

 Na podstawie art. 39 ust. Z oraz art. Z0 ust. 2 oraz art. Z1 ust. 1 i Z2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) oraz art. 13 punkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 68, poz. ZZ9) Rada Miasta 
w Dusznikach-Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dusznikach-Zdroju – panią zlżbietę 
Buc – do załatwiania indywidualnych spraw z za-
kresu administracji publicznej w zakresie podejmo-
wania działań wobec dłużników alimentacyjnych 
w imieniu organu właściwego dłużnika, tj. Burmi-
strza Miasta Duszniki-Zdrój, w tym do wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz.1378 z 2007 r. ze zm.). 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Duszniki-Zdrój.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 1Z dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 PIOTR ZILBERT 
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4176 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXVI/251/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

zmieniająca zcieaia nu XXV/238/08 z pnia 30  ałpzieuniwa 2008 u. 
e a uaeie   owueśęenia   eyaowości   aiaeew    opaiwz   op   nieuzciomości 

e uowz 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXV/238/08 z dnia 30 października 
2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości w roku 2009 wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieru-
chomości (budynki, budowle, grunty) zajęte na 
działalność w zakresie: 
– kultury, kultury fizycznej, sportu, 
– działalności bibliotecznej, świetlic, 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– pomocy społecznej, 
– cmentarzy, 
pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez 
właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości 
działalności statutowej, do której zostali powołani. 
Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub 
ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków 
gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użyt-

kowanie innym osobom fizycznym lub prawnym 
oraz budynków lub ich części, budowli, gruntów 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 ADAM KLIMCZAK 

 
 

4177 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/278/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie owueśęenia eyaowości aiaeew  opaiwz op śuopwóe 
iuana ouioeyci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. Z0 ust. 1, art. Z1 ust. 1 i art. Z2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 21Z, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 200Z r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, 
poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, 
poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 ) zarządza się, co następuje: 
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§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środ-
ków transportowych obowiązujące na terenie 
Gminy Miejskiej Kłodzko:  
1) od samochodów ciężarowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie        –   585 zł;  

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton 
włącznie        –   819 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 
12 ton         – 1055 zł;  

2) od samochodów ciężarowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia we-
dług stawek określonych w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały;  

3) od ciągników siodłowych i balastowych, 
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie  –   935 zł; 
b) powyżej 9 ton do poniżej 
12 ton         – 1055 zł; 

Z) od ciągników siodłowych i balastowych, 
o których mowa w art. 8 pkt Z ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały;  

5) od przyczep i naczep, o których mowa 
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go) – Z68 zł;  

6) od przyczep i naczep, o których mowa 
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego), które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
według stawek określonych w załączniku 
nr 3 do niniejszej uchwały;  

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o ilości miejsc do siedzenia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc    –   935 zł; 
b) równej lub wyższej niż 
30 miejsc        – 1527 zł; 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVI/133/2007 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych . 

§ 3 

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

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 HENRYK URBANOWSKI 
 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot zuropejskich: 
1) dyrektywy 92/106/zWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wz L 368 z 17.12.1992), 

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

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. Wz L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii zuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkostwa w Unii zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii zuropejskiej – 

wydanie specjalne.  
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Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej e Kiopzwz nu XXIX/278/2008 
z pnia 27 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4177) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRzRLONCCH 
w art. 8 pkt 2 USTAWC 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inny system 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie     
12 13    935 1028 
13 1Z 1028 1132 
1Z 15 1132 12Z5 
15  12Z5 1Z23 

Trzy osie     
12 17 1028 1132 
17 19 1132 12Z5 
19 21 12Z5 1370 
21 23 1370 1508 
23 25 1508 1793 
25  1660 1825 

Cztery osie i więcej     
12 25 1370 1508 
25 27 1508 1660 
27 29 1660 1882 
29 31 1882 2635 
31  2008 2687 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej e Kiopzwz nu XXIX/278/2008 
z pnia 27 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4177) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRzRLONCCH 
w art. 8 pkt Z USTAWC 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
Dwie osie     

12 18 912 1001 
18 25 1001 1102 
25 31 1212 133Z 
31  1607 2079 

Trzy osie     
12 Z0 1Z18 1958 
Z0  1958 2687 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26186  – Poz. Z177 i Z178 

Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej e Kiopzwz nu XXIX/278/2008 
z pnia 27 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4177) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZCCZzP I NACZzP OKRzRLONCCH 
w art. 8 pkt. 6 USTAWC 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
Jedna oś     

12 18    526    585 
18 25    585    6Z3 
25     703    772 

Dwie osie     
12 28    6Z3    709 
28 33    819    995 
33 38    995 1Z68 
38  1309 1933 

Trzy osie i więcej     
12 38    877 1072 
38  1111 1Z57 

 
 
 

4178 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/279/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie owueśęenia eyaowości aiaeew  opaiwz op nieuzciomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. Z0 ust. 1, art. Z1 ust. 1 i art. Z2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 
97Z, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z  2006 r. Nr 121, 
poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 
2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz.730) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej 
Kłodzko:  
1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,7Z zł od 1 m² powierzchni;  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,80 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,2Z zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – Z,01 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,6Z zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

3) od budowli – 2  ich wartości określonej na 
podstawie art. Z ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVI/139/2007 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości.  

§ 3 

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

 HENRYK URBANOWSKI 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot zuropejskich: 
1) dyrektywy 92/106/zWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wz L 368 z 17.12.1992), 

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

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

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

pospolitą Polską członkostwa w Unii zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii zuropejskiej – 

wydanie specjalne.  
 
 

4179 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/280/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie o iaiy op  oaiapania  aóe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. Z0 ust. 1, art. Z1 ust. 1 i art. Z2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 
97Z, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 
1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w  Kłodzku: 
1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiada-
nia psów; 

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów; 

3. określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy 
płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko 
opłatę od posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 32 zł od jednego psa.  

§ Z 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 1Z dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty   w  ciągu   roku   podatkowego,  stawkę 
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roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej za-
płaty.  

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 5 

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokony-
wać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego 
w Kłodzku.  
 
 
 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVI/13Z/2007 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów.  

§ 7 

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

 HENRYK URBANOWSKI 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot zuropejskich: 
1) dyrektywy 92/106/zWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wz L 368 z 17.12.1992), 

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

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

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

pospolitą Polską członkostwa w Unii zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii zuropejskiej – 

wydanie specjalne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4180 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/281/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie o iaiy iaujoeej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. Z0 ust. 1, art. Z1 ust. 1 i art. Z2  
ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 
97Z, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, 
poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 
585, Nr 116, poz. 730 oraz art. Z7 § Za ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 
85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 1Z3, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 
Z70, Nr 10Z, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, 
Nr 195, poz. 1Z1Z, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 7Z5, Nr 
1Z1, poz. 888) zarządza się co. następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26189  – Poz. Z180 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kłodzku: 
1. określa wysokość stawek opłaty targowej; 
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 
płatności opłaty targowej; 

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, 
określa inkasentów, termin płatności dla inka-
sentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty 
targowej od każdego stanowiska handlowego 
dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaży na targowi-
skach położonych na terenie miasta Kłodzka:  
1) przy sprzedaży z samochodów: 
– osobowych                                8 zł 
– ciężarowych, dostawczych    10 zł 

2) przy sprzedaży ze straganu stałego     1 zł 
3) przy sprzedaży pojazdu silnikowego: 
– jednośladowego                         5 zł 
– samochodu osobowego                  8 zł 
– samochodu ciężarowego, ciągnika  10 zł 

Z) w pozostałych przypadkach       8 zł 

§ 3 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa 
jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosu-
je się stawkę wyższą. 

§ Z 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, 
w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 5 

1. Pobór opłaty targowej powierza się następują-
cym inkasentom: 
a) „Atrium” Obrót Nieruchomościami Giełda 
Samochodowa Antoni Rwięcicki, siedziba 

ul. Floriana Szarego 2/3, 57-300 Kłodzko – 
na giełdach przy ul. Objazdowej,  

b) Andrzej Suliński – w pozostałych miejscach, 
w których jest prowadzony handel. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których 
mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 25  pobranych i terminowo od-
prowadzanych kwot. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowa-
dza ją za okresy miesięczne, w terminie do 
10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 
rachunek Gminy Miejskiej Kłodzko.  

§ 6 

Traci moc:  
– Uchwała nr XVI/135/2007 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 roku 
w sprawie opłaty targowej, 

– Uchwała nr XXVI/230/2008 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XVI/135/2007 Rady Miej-
skiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 roku 
w sprawie opłaty targowej.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka. 

§ 8 

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

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 HENRYK URBANOWSKI 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot zuropejskich:  
1) dyrektywy 92/106/zWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. Wz L 368 z 17.12.1992). 

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

tury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. Wz l 187 z 20.07.1999) 

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

pospolitą Polską członkostwa w Unii zuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii zuropejskiej – 

Wydanie specjalne . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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4181 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 
NR XXXI/176/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie z oeażnienia wieuoeniwa Miejawo-Gminnejo Ośuopwa Pomocy 
S oiecznej    e   Leśnej    po     opejmoeania   pziaiań   eobec   pizżniwóe 

aęimeniacyjnyci 

 Na podstawie art. 39 ust. Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 2Z2, poz. 1591 ze zmianami) Rada 
Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej do podej-
mowania działań wobec dłużników alimentacyj-
nych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378 i Dz. U. Nr 13Z, 
poz. 850 z 2008 r.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Leśnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

 PRZzWODNICZWCC RADC 

 WALTER STRASZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4182 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 
NR XXXV/160/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

e a uaeie zmiany zcieaiy nu XXII/111/08 Rapy Miejawiej Gminy Lzbomieuz 
z pnia 28 mauca 2008 u. e a uaeie uejzęaminz owueśęającejo eyaowość 
aiaeew i azczejóioee eauznwi  uzyznaeania nazczycieęom popaiwóe: 
za eyaizja ęai, moiyeacyjnejo, fznwcyjnejo, za eauznwi  uacy ouaz zaaapy 
eynajuapzania za jopziny  onapeymiauoee i jopziny pouałnyci zaaia aie, 
a iawże eyaowość i eauznwi ey iacania najuóp i innyci śeiapczeń 
ze aioaznwz  uacy zaiuzpnionym e  uzepazwoęaci, azwoiaci  opaiaeoeyci,  

jimnazjaci,  uoeapzonyci  uzez Gmina Lzbomieuz e 2008 u. 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 32 ust. 1 i art. 5Z ust. 3 i 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 67Z ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra zdukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) 
oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. Z0 ust. 1, art. Z1 ust. 1 i art. Z2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co nastę-
puje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26191  – Poz. Z182 i Z183 

§ 1 

W § 2 ust. 1 uchwały nr XXII/111/08 Rady Miej-
skiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2008 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
i warunki –wypłacania nagród i innych świadczeń 
ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzo-
nych przez Gminę Lubomierz w 2008 r. zmienia się 
treść na: 
„Regulamin niniejszy ma zastosowanie do nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach pod-
stawowych, gimnazjum i zespole szkół prowadzo-
nych przez Gminę Lubomierz”. 

§ 2 

W § 7 niniejszej uchwały ustala się dodatek funk-
cyjny dla kierownika internatu w wysokości mie-
sięcznie od 200 zł do 500 zł. 

§ 3 

W § 22 ust. 1 pkt 1) dodaje się literę c) o treści: 
„w zespole szkół 30 zł”. 

§ Z 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 września 2008 r. i podlega rozplakato-
waniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 
Lubomierz. 
 
 

PRZzWODNICZWCC 
RADC MIzJSKIzJ GMINC 

 
ROMUALD ACHRAMOWICZ 

 
 
 
 
 

4183 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXX/163/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo  uzyaizjzjącejo 
czionwom Ocioiniczyci Siuaży Pożaunyci z ieuenz Gminy Miuaw zczeaini-
czącym e pziaianiz uaioeniczym  ęzb azwoęeniz  ożauniczym oujanizoeanym 

 uzez Pańaieoeą Siuaż Pożauną ęzb Gmina Miuaw 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) w związku z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Mirsk, otrzymuje ekwiwalent 
pieniężny w wysokości 7 zł za godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
do 31 grudnia 2008 r. i 8 zł za godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
od 1 stycznia 2009 r.  

§ 2 

zkwiwalent, o którym mowa w § 1, nie przysługuje 
członkowi OSP, który za czas nieobecności w pracy 
uzyskał wynagrodzenie na podstawie odrębnych 
przepisów. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mirsk.  

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po 1Z dniach od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i znajduje zastosowanie do oblicza-
nia ekwiwalentu począwszy od dnia 25 września 
2008 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCA 
 RADC MIzJSKIzJ GMINC 

 DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26192  – Poz. Z18Z 

4184 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 
NR XXIV/134/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo pęa czionwóe 
Ocioiniczyci Siuaży Pożaunyci za zpziai e pziaianiz uaioeniczym ouaz 
azwoęeniz   ożauniczym   oujanizoeanym   uzez  Pańaieoeą  Siuaż  Pożauną 

ęzb jmina 

 Na podstawie art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, 
poz. 1229 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Członkom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu ustala się na kwotę: 
– za udział w działaniu ratowniczym – 

13,00 zioiyci za godzinę, 
– za udział w szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę – 5,00 zioiyci za godzinę. 

§ 2 

Wysokość należnego ekwiwalentu ustala się na 
podstawie imiennej listy strażaków, sporządzonej 
przez dowódcę akcji i potwierdzonej przez Komen-

dę Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 
według wzoru określonego w załączniku do niniej-
szej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Niemcza. 

§ Z 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i chodzi w ży-
cie po upływie 1Z dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 JERZY PROKOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26193  – Poz. Z18Z 

Zaiączniw po zcieaiy Rapy Miejawiej 
e Niemczy nu XXIV/134/08 z pnia 
28 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4184) 

 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  2619Z  – Poz. Z185 

4185 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 
NR XXIV/210/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

e a uaeie zcieaęenia miejacoeejo  ęanz zajoa opauoeania 
 uzeaiuzennejo pęa miejacoeości Biaiy Kościói 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1Z2, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 1Z ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.). oraz w związku uchwałą nr VI/39/07 Rady 
Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miej-
scowości Biały Kościół, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelin, Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Puze iay ojóęne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Biały Kościół, zwany da-
lej planem, obejmuje obszar określony na rysun-
ku planu w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, będący integralną częścią 
uchwały, stanowiący załącznik nr 1, 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją tereny, które określa się obowiązkowo, zgodnie z 
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami): 
1) podlegające ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych, 

2) tereny wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania nieruchomości. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem li-
terowym lub literowym wraz z numerem wy-
różniającym go spośród innych terenów, 

  Z) obszary wyłączone z zabudowy, obowiąz-
kowo zagospodarowane zielenią, 

  5) odcinki dróg na których obowiązuje urzą-
dzenie szpaleru drzew wysokich, 

  6) odcinki dróg, ciągów pieszych na których 
obowiązuje urządzenie szpaleru drzew 
o wysokości nieprzekraczającej 6 m,  

  7) kościół wpisany do rejestru zabytków, 
  8) obiekty o walorach historycznych wymaga-
jące ochrony, 

  9) strefa ochrony konserwatorskiej ścisłej (A), 
strefa ścisłej ochrony archeologicznej (W), 

10) strefa ochrony konserwatorskiej podstawo-
wej (B), 

11) strefa ochrony krajobrazu kulturowego (K), 
12) strefa ochrony konserwatorskiej-
archeologicznej (OW), 

13) stanowisko archeologiczne o powierzchni 
poniżej 0,5 ha, 

1Z) stanowisko archeologiczne o powierzchni 
poniżej 0,5 ha, 

15) obowiązujące linie zabudowy, 
16) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
17) zmiana typu linii zabudowy, 
18) ciągi piesze i pieszo-rowerowe w granicach 
innej funkcji. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne i sugerują określone rozwią-
zania przestrzenne i regulacyjne: 
1) proponowany podział geodezyjny, 
2) proponowana lokalizacja budynków, 
3) linie elektroenergetyczne średniego napięcia, 
Z) tereny zagrożone zalaniem wodami powo-
dziowymi od rzeki Oławy oraz jej dopływów. 

§ Z 

Ilekroć  w  przepisach  niniejszej  uchwały  jest 
mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 ust. 1 ni-
niejszej uchwały, 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały  przepisy  ustaw  wraz  z aktami wyko- 
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nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, 

  3) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu, ograniczony li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
literowym,   

  Z) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, której ustalenia obowiązują w ramach 
danego terenu wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi, 

  5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

  6) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty i urządzenia technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków, 
itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe 
i garażowe (trwale związane z gruntem) dla 
funkcji przeznaczenia podstawowego i uzupeł-
niającego oraz inne urządzenia pełniące służeb-
ną rolę wobec funkcji przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniającego, 

  7) obiekty i urządzenia gospodarki rolnej – obiekty 
i urządzenia związane z prowadzeniem gospo-
darki polowej, hodowlanej i ogrodniczej, w tym 
silosy, płyty gnojowe itp., 

  8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, 

  9) powierzchnia biologicznie czynna – powierzch-
nia działki lub terenu zagospodarowana ziele-
nią, towarzysząca innemu przeznaczeniu pod-
stawowemu, 

10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usy-
tuowania ścian zewnętrznych budynków oraz 
budowli naziemnych niebędących liniami prze-
syłowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub tere-
nowymi urządzeniami komunikacji; za spełnie-
nie tego wymogu uważa się usytuowanie 
zgodnie z podanymi zasadami przynajmniej jed-
nego budynku przeznaczenia podstawowego 
terenu. Pozostałe budynki/obiekty mogą być 
zlokalizowane poza obowiązującą linią zabudo-
wy, 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
budowli naziemnych niebędących liniami prze-
syłowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub tere-
nowymi urządzeniami komunikacji, 

12) wysokość zabudowy – wysokość budynku 
mierzona w metrach, którą należy liczyć 
w miejscu przecięcia się obrysu ściany ze-
wnętrznej budynku z najwyżej położoną rzędną 
terenu, do najwyżej położonej krawędzi dachu 
(kalenicy), 

13) dominanta lokalna – część obiektu budowlane-
go, która koncentruje uwagę obserwatorów 
(masztów antenowych, kominów i innych 

obiektów technicznych nie zalicza się do domi-
nant), 

1Z) usługi podstawowe – usługi służące mieszkań-
com wsi, służące do wykonywania funkcji ad-
ministracyjnych i biurowych, zdrowia, banko-
wości i łączności, handlu detalicznego i gastro-
nomii, oświaty, kultury i rekreacji oraz rzemio-
sła nieuciążliwego, takiego jak zakłady fryzjer-
skie, krawieckie lub inne o podobnym charakte-
rze, o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 
Z00 m2, 

15) usługi rzemiosła – działalność gospodarcza 
w zakresie wytwórstwa i napraw, przy zatrud-
nieniu do 15 pracowników, w branży budowla-
nej, drzewnej, motoryzacyjnej, tekstylnej 
i odzieżowej, metalowej, elektrotechnicznej 
i elektronicznej, spożywczej oraz artystycznej, 

16) usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć obiekty i tereny administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowot-
nej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji 
i sportu, bezpieczeństwa obywateli (posterunki 
policji, straż pożarna itp.), 

17) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawi-
ska lub stany utrudniające życie mieszkańców 
albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, 
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza i zanieczyszczenie odpadami oraz 
emisja nieprzyjemnego zapachu. 

R o z d z i a ł  2 

Zaaapy ociuony i waziaiioeania iapz 
 uzeaiuzennejo 

§ 5 

1. Określa się następujące ogólne zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa 
w § 7 oraz zgodnie z przepisami szczegóło-
wymi uchwały, 

2) dla istniejących obiektów i budynków oraz 
ich części, które posiadają inne niż ustalone 
w planie wskaźniki zabudowy, liczbę kondy-
gnacji, wysokość, geometrię dachu, linię za-
budowy, szerokość elewacji frontowej – do-
puszcza się: 
a) remont w zakresie bieżącej konserwacji 
oraz rozbiórkę, 

b) zmianę sposobu użytkowania obiektu, 
c) przebudowę obiektu, 
d) rozbudowę, obiektu zgodnie z przepisami 
szczegółowymi uchwały, 

e) dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

3) dla istniejących terenów zabudowanych, któ-
re posiadają mniejsze niż ustalone w planie 
wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej – 
zakazuje się pomniejszania powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 
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Z) budynki na działce budowlanej należy sytu-
ować równolegle/prostopadle do granic dział-
ki, 

5) określa się zasady kształtowania kolorystyki 
elewacji budynków – należy stosować kolory 
stonowane (barwy pastelowe, o niskim nasy-
ceniu pigmentem) harmonizujące z otocze-
niem oraz historyczną zabudową wsi Biały 
Kościół; kolorystyka powinna być zbliżona do 
kolorów tradycyjnych materiałów budowla-
nych, takich jak drewno, kamień, cegła i da-
chówka ceramiczna, 

6) zakazuje się stosowania materiałów elewa-
cyjnych w postaci okładzin z tworzyw 
sztucznych, blaszanych,  

7) określa się następujące zasady stosowania 
ogrodzeń: 
a) dopuszcza się stosowanie materiałów: 
kamień miejscowy, cegła licowa różnie 
wypalana, elementy metalowe, drewnia-
ne, tynk, 

b) ustala się zakaz stosowania elementów 
z PCV, ogrodzeń prefabrykowanych beto-
nowych, ogrodzeń o wysokości większej 
niż 2 m, 

8) wyznacza się ciągi piesze i pieszo-rowerowe 
w granicach innej funkcji, dla których należy 
dążyć do wyeksponowania charakteru ciągu 
przez kompleksowe rozwiązanie architekto-
niczne elementów posadzki, zieleni i obiek-
tów małej architektury na całej długości cią-
gu. 

2. Ustalenia zawarte w ust.1 są obowiązkowe dla 
terenu całej wsi, chyba że z treści uchwały wy-
nika inaczej. 

R o z d z i a ł  3 

Zaaapy ociuony śuopoeiawa,  uzyuopy i wuajobuazz 
wzęizuoeejo 

§ 6 

1. Określa się następujące ogólne zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami ropo-
pochodnymi lub innymi substancjami che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowa-
ne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych 
oraz powierzchniowych,  

3) działalność usługowa realizująca ustalenia ni-
niejszego planu nie może powodować uciąż-
liwości na terenach sąsiednich oraz ponad-
normatywnego obciążenia środowiska poza 
granicami działki, do której inwestor posiada 
tytuł prawny,  

2. Obszar objęty planem znajduje się w granicach 
projektowanego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu  „Wzgórza Strzelińskie”,  zgodnie  z  Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, przyjętym uchwałą 
nr XLVIII/873/2002 i opublikowanym w Dz. Urz. 

Województwa Dolnośląskiego Nr Z, poz. 100 
z dnia 20.01.2003 r., dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  
a) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględ-
niać stan równowagi ekologicznej systemów 
przyrodniczych, 

b) szczegółowe zasady zagospodarowania tere-
nów, w tym ograniczenia wynikające z ko-
nieczności zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów o różnych typach eko-
systemów, należy ustalać na podstawie prze-
pisów odrębnych oraz stosowne do wyda-
nych decyzji administracyjnych. 

R o z d z i a ł  Z 

Zaaapy ociuony pziepziciea wzęizuoeejo 
i zabyiwóe ouaz póbu wzęizuy ea óiczeanej 

§ 7 

1. Uwzględnia się ochronę zabytku nieruchomego, 
wpisanego do rejestru zabytków – kościół 
par. NMP poł. XIII, 1827 (nr rej 316 z dn. 
18.07.56), dla którego wszelkie prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowla-
ne, należy prowadzić zgodnie z przepisami od-
rębnymi dotyczącymi ochrony zabytków, 
a w szczególności pod nadzorem konserwator-
skim. 

2. W granicach terenu objętego planem występują 
następujące obiekty o walorach historycznych, 
wymagające ich ochrony: 
  1) cmentarz wiejski, XIX/XX, 
a) mur cmentarny, 

  2) Zespół folwarczny nr 25,XIX/XX 
a) dom mieszk., (ob. bank i bar), 
b) oficyna mieszk., 
c) bud. gosp. I, 
d) bud. gosp. II, 
e) obora I, 
f) obora II, ob. magazyn, 
g) stodoła, 
h) spichlerz, 
i) stajnia, 

  3) dom mieszkalny, nr 16, XIX/XX, 
  Z) dom mieszk. i młyn, ul. Ogrodowa 1, k. 
XIX, XX, 

  5) poczta, ob. dom mieszk., nr 19, ok. 1890, 
  6) dom mieszk., nr 22, ok. 1915, 
  7) dom mieszk., nr 28, ok. 1870, 
  8) dom mieszk. i bud. gosp., nr 29, ok. 1910, 
  9) dom mieszk., nr 30, ok. 1900, 
10) dom mieszk., nr 31, ok. 1870, 1910. 

3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 2, ustala 
się: 
1) należy zachować ich bryłę, kształt i geome-
trię dachu oraz zastosowane tradycyjne ma-
teriały budowlane, 

2) należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia 
odtworzyć historyczny detal architektonicz-
ny, 

3) należy zachować kształt i rozmieszczenie 
otworów zgodnie z historycznym wizerun-
kiem budynku, należy utrzymać – lub odtwo-
rzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, 
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Z) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku, 

5) należy stosować kolorystykę i materiały na-
wiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwią-
zań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnętrznych,  

6) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego (dachówka ceramiczna w kolorze 
ceglastym), 

7) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montować z uwzględnieniem wartości 
zabytkowych obiektów, 

8) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych należy poprze-
dzić uzyskaniem wytycznych konserwator-
skich. 

Z. Wprowadza się następujące strefy ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z oznaczeniami na rysun-
ku planu, w których ustala się: 
1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej (A): 
a) należy utrzymać i konserwować zachowa-
ne elementy historycznego układu prze-
strzennego oraz poszczególne elementy 
tego układu, w tym budynek kościoła, hi-
storyczne ogrodzenie, obiekty sztuki se-
pulkralnej, 

b) należy chronić istniejącą zieleń, 
c) obowiązują działania odtworzeniowe i re-
waloryzacyjne, na terenie zespołu obowią-
zuje zakaz wznoszenia nowych obiektów 
kubaturowych; 

d) na terenie dawnego przykościelnego 
cmentarza obowiązuje zakaz wprowadza-
nia nowych pochówków, obszar ten wi-
nien pozostać terenem zielonym, 

e) wszelkie zamierzenia i działania inwesty-
cyjne należy poprzedzić uzyskaniem wy-
tycznych konserwatorskich i uzgadniać 
z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków; 

2) strefa podstawowej ochrony konserwator-
skiej (B): 
a) należy zachować i wyeksponować ele-
menty historycznego układu przestrzenne-
go, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, 
linie zabudowy, kompozycję: wnętrz rura-
listycznych, zabudowy, zieleni, zespołów 
zabudowy – ze szczególnym uwzględnie-
niem zespołu folwarcznego, 

b) należy zachować historyczne nawierzchnie 
kamienne; 

c) wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) obowiązują działania odtworzeniowe i re-
waloryzacyjne, 

e) przypadku modernizacji, rozbudowy, prze-
budowy budynków istniejących, po rozbu-
dowie budynek winien tworzyć spójną 
kompozycję z istniejącą częścią, 

f) nowa zabudowa winna być zharmonizo-
wana z historyczną kompozycją prze-
strzenno-architektoniczną w zakresie loka-
lizacji, rozplanowania, skali, ukształtowa-

nia bryły, w tym kształtu i wysokości da-
chu, poziomu posadowienia parteru, formy 
architektonicznej, formy i podziałów otwo-
rów okiennych i drzwiowych, materiału 
oraz przy nawiązaniu do historycznej za-
budowy miejscowości Biały Kościół; 

g) należy stosować dachy: 
– symetryczne, dwuspadowe; dopuszcza 
się wzbogacenie formy dachu poprzez 
wprowadzenie świetlików, lukarn, 

– o spadkach 350–Z50, 
– pokrycie dachowe zgodne z historycz-
nym (dachówka ceramiczna lub cemen-
towa w kolorze ceglastym): w obiek-
tach historycznych, które posiadały in-
ne pokrycie niż ceramiczne stosuje się 
pokrycie historyczne właściwe dla da-
nego obiektu, 

h) określone w lit. g) kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów oraz wiat rolniczych, 

i) elewacje należy kształtować w nawiązaniu 
do rozwiązań stosowanych w występują-
cych w miejscowości Biały Kościół budyn-
kach historycznych o zachowanych walo-
rach architektonicznych w zakresie po-
działów, detalu, kolorystyki, użytych ma-
teriałów elewacyjnych – wymagane ele-
wacje tynkowane lub ceglane, 

j) w zakresie stosowania ogrodzeń obowią-
zują ustalenia w § 5 ust. 1 pkt 7; formę, 
materiał i wysokość ogrodzenia winien 
nawiązywać do lokalnych historycznych 
ogrodzeń, 

k) zakazuje się lokalizacji dominant architek-
tonicznych, urządzeń technicznych o ga-
barytach kolidujących z krajobrazem kultu-
rowym obszaru, 

l) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorni-
ków na materiały masowe, wiat rolniczych 
na tyłach działek, osłoniętych zabudową, 
w miejscach nieeksponowanych; wyso-
kość silosów nie może przekraczać wyso-
kości historycznych obiektów, wysokość 
wiat  rolniczych  nie  może  przekraczać 
6 m, 

m) zakazuje się lokalizacji wielkogabaryto-
wych nośników reklamowych; dopuszcza 
się sytuowanie tablic informacyjnych in-
stytucji lub szyldów sklepów i zakładów,  

n) ustala się następujące zasady rozmiesz-
czania urządzeń informacyjnych i rekla-
mowych: 
– dopuszcza się umieszczanie szyldów 
lub tablic informacyjnych związanych 
bezpośrednio z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu oraz działalnością 
gospodarczą i administracyjną, prowa-
dzoną w istniejących na tym terenie 
budynkach,  

– dla tablic informacyjnych umieszcza-
nych w strefie wejściowej budynku 
obowiązuje zgrupowane w pionie lub 
poziomie, jednakowe wymiary i jedna-
kowe tło, 
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– zakazuje się lokalizacji banerów oraz 
wielkogabarytowych reklam, 

o) nowe linie napowietrzne energetyczne 
i telekomunikacyjne należy prowadzić jako 
kablowe, istniejące linie napowietrzne na-
leży sukcesywnie zastępować ziemnymi, 

p) wprowadza się wymóg uzgadniania z wła-
ściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków wszelkich działań inwestycyjnych 
(w tym zmiany zagospodarowania terenu, 
rozbiórki), remonty, przebudowy i moder-
nizacji oraz zmiany funkcji obiektów bu-
dowlanych, jak i wznoszenia nowych bu-
dynków. 

3) strefa podstawowej ochrony konserwator-
skiej (B) obejmująca teren ZP1 – historyczne-
go cmentarza poewangelickiego: 
a) należy zachować i konserwować zacho-
wane elementy historycznego układu prze-
strzennego oraz poszczególne elementy 
tego układu tj. historyczne ogrodzenie, 
rozplanowanie (czytelny układ kwater), 
bramy, obiekty sztuki sepulkralnej, zieleń; 

b) poszczególne obiekty o wartościach za-
bytkowych należy poddać konserwacji, 
zachowane nagrobki zabezpieczyć przed 
dewastacją i pozostawić na miejscu, 
ewentualnie tworzyć dla nich lapidaria lub 
zachować je w inny uzgodniony z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków sposób, 

c) wszelkie zamierzenia i działania inwesty-
cyjne należy poprzedzić uzyskaniem wy-
tycznych konserwatorskich i uzgodnić 
z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków. 

Z) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego (K): 
a) należy dążyć do utrzymania wykształco-
nego sposobu użytkowania terenów takich 
jak zieleń śródpolna, układ dróg, stawów 
i cieków wodnych, 

b) lokalizacje nowych oraz przebudowy ist-
niejących inwestycji kubaturowych należy 
uzgadniać z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

5) Strefa ścisłej ochrony archeologicznej (W): 
a) zakazuje się wszelkiej działalności budow-
lanej oraz inwestycyjnej niezwiązanej bez-
pośrednio z rewaloryzacją lub konserwacją 
tego terenu, z zastrzeżeniem lit. b), 

b) dopuszcza prowadzenie prac porządko-
wych, konserwację zachowanych frag-
mentów zabytkowych celem ich ekspozy-
cji w terenie lub zabezpieczenia przed 
zniszczeniem oraz prowadzenia prac ziem-
nych związanych z konserwacją i moder-
nizacją infrastruktury technicznej, 

c) zakres, rodzaj i tryb prac ziemnych, ba-
dań, należy uzgadniać z właściwym wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków.  

6) Strefa ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu, (z wyłączeniem terenu objętym strefą ści-
słej ochrony konserwatorskiej), dla której 
ustala się: 

a) wszelkie roboty budowlane wymagające 
prowadzenia prac ziemnych należy uzgod-
nić z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, co do konieczności ich prowadzenia 
pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 

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

c) pozwolenie konserwatorskie, o którym 
mowa w lit. a), należy uzyskać przed wy-
daniem pozwolenia na budowę, a w przy-
padku robót niewymagających pozwolenia 
na budowę – przed uzyskaniem zaświad-
czenia potwierdzającego akceptacje przy-
jęcia zgłoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych. 

5. Wyznacza się stanowiska archeologiczne: 
1) 3/Z3/88-28AZP, ślad osadnictwa – neolit, 
punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, 
wpisany do rejestru zabytków pod 
nr 822/Arch/76 z dnia 18.03.1976 r., 

2) Z/ZZ/88-28AZP, ślad osadnictwa z epoki 
kamienia, osada XIII wiek, wpisany do reje-
stru zabytków pod nr 818/Arch/76 z dnia 
18.03.1976 r., 

3) 5/Z5/88-28AZP, punkt osadniczy – kultura 
lendziejska, kultura pucharów lejkowatych 
neolit, wpisany do rejestru zabytków pod nr 
819/Arch/76 z dnia 18.03.1976 r., 

Z) 8/Z8/88-28AZP, osada? neolit, ślad osadnic-
twa kultura przeworska, punkt osadniczy fa-
za D – wczesne średniowiecze, wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 821/Arch/76 z dnia 
18.03.1976 r., 

5) 6/Z6/88-28AZP, osada kultury pucharów lej-
kowatych – neolit, punkt osadniczy - wcze-
sne średniowiecze, wpisany do rejestru za-
bytków pod nr 820/Arch/76 z dnia 
18.03.1976 r. 

6) 1/1/88-28AZP, stanowisko archeologiczne 
archiwalne, sprzed 19Z5 r., 

7) Dla stanowisk archeologicznych, o których 
mowa w ust. 2, ustala się: 
a) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, wszelkich za-
mierzeń inwestycyjnych wymagających 
prowadzenia prac ziemnych – przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę oraz 
przed uzyskaniem przez inwestora za-
świadczenia potwierdzającego akceptację 
zgłoszenia robót budowlanych niewyma-
gających pozwolenia na budowę, 

b) obowiązek wykonywania badań archeolo-
gicznych oraz ich dokumentowania – jeżeli 
prowadzenie tych badań jest niezbędne 
dla ochrony zabytków archeologicznych – 
pod nadzorem archeologiczno-konserwa-
torskim, za zezwoleniem konserwator-
skim, 

c) obowiązek zabezpieczania odkrytych za-
bytków archeologicznych i terenu ich od-
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krycia oraz ewentualnej ekspozycji nieru-
chomych zabytków archeologicznych 
w miejscu odkrycia. 

R o z d z i a ł  5 

Wymajania eyniwające z  oiuzeb waziaiioeania 
 uzeaiuzeni  zbęicznyci 

§ 8 

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni 
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczących ich kształtowania. 

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców, poprawy ich życia i 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych ze względu na cechy funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisach szczegóło-
wych uchwały, dla terenów: 
1) terenów usług publicznych, oznaczonych 
symbolem UP, 

2) terenu obiektu kultu religijnego, oznaczonego 
symbolem UKu, 

3) terenu usług sportowych, oznaczonego sym-
bolem US, 

Z) terenów zieleni urządzonej, oznaczonych 
symbolem ZP, 

5) terenu cmentarza, oznaczonego symbolem 
ZC, 

6) terenu obsługi komunikacji samochodowej, 
oznaczonych symbolem KS, 

7) dróg publicznych, oznaczonych symbolem 
KD,  

8) terenów ciągów pieszych, oznaczonych sym-
bolem K . 

R o z d z i a ł  6 

Pauameiuy i eawałniwi waziaiioeania zabzpoey 
ouaz zajoa opauoeania ieuenz 

§ 9 

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii 
zabudowy: 
1) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż 
0.8 m, natomiast części budynku takie jak 
balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochyl-
nie i rampy – nie więcej niż 2 m, lecz nie da-
lej niż do wyznaczonej w planie linii rozgrani-
czającej, 

2) dla obiektów i budynków, których budowa 
rozpoczęła się przed wejściem w życie planu 
lecz nie została ukończona, a które przekra-
czają wyznaczoną w planie linię zabudowy, 
dopuszcza się kontynuację budowy na wa-
runkach określonych w wydanym pozwoleniu 
na budowę; rozbudowę obiektów należy pro-
wadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały. 

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre-
ślono w przepisach szczegółowych uchwały, dla 
poszczególnych terenów.  

R o z d z i a ł  7 

Guanice  i  a oaoby  zajoa opauoeania  ieuenóe 
ęzb  obiewióe   opęejającyci  ociuonie,  zaiaęo-
nyci  na   opaiaeie  opuabnyci   uze iaóe e iym 

nauażonyci na niebez ieczeńaieo  oeopzi 

§ 10 

1. W granicach planu występują tereny zagrożone 
zalaniem wodami powodziowymi Q1  od rzeki 
Oławy oraz jej dopływów, oznaczone na rysunku 
planu, dla których określa się: 
1) do czasu ustanowienia obszarów bezpośred-
niego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, wprowadza się na obszarze objętym za-
sięgiem zalewu wodami Q1  zakaz wyko-
nywania robót oraz czynności, które mogą 
utrudnić ochronę przed powodzią, a w szcze-
gólności: 
a) lokalizacji inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko,  

b) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-
cych, środków chemicznych, a także in-
nych materiałów które mogą zanieczyścić 
wody,  

c) wznoszenia obiektów budowlanych, 
d) zmiany ukształtowania powierzchni grun-
tu, sadzenia drzew i krzewów, 

2) na obszarze objętym zasięgiem zalewu wo-
dami Q1 , dopuszcza się: 
a) lokalizację plantacji wiklinowych na po-
trzeby regulacji wód oraz roślinności sta-
nowiącej element zabudowy biologicznej 
dolin rzecznych lub służącej do wzmacnia-
nia brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

b) wykonywanie robót związanych z regula-
cją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu, 

c) lokalizację urządzeń komunikacji i infra-
struktury technicznej, o ile nie zaistnieją 
możliwości trasowania lub lokalizacji poza 
tymi terenami. 

2. W przypadku ustanowienia obszarów bezpo-
średniego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, ich zasięgi, zakazy, nakazy oraz ogranicze-
nia w zakresie użytkowania gruntów wynikające 
z decyzji staną się wiążące dla niniejszego planu, 
i nadrzędne nad ustaleniami zawartymi w ust. 2. 

R o z d z i a ł  8 

Ojóęne zaaapy i eauznwi acaęania i  opziaiz 
nieuzciomości 

§ 11 

1. Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki 
podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym: 
1) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
określono w przepisach szczegółowych 
uchwały, dla poszczególnych terenów, 

2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały dla działek: 
a) usytuowanych na zakończeniach ulic do-
jazdowych i wewnętrznych, oznaczonych 
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na rysunku planu symbolami KDp, KDe, 
pod warunkiem, że szerokość działki mie-
rzona na wysokości ściany frontowej bu-
dynku ma wartość określoną w przepisach 
szczegółowych uchwały,  

b) przylegających do terenu drogi publicznej 
częścią działki o szerokości zapewniającej 
konieczny dostęp do tej drogi, pod warun-
kiem, że szerokość działki mierzona na 
wysokości ściany frontowej budynku ma 
wartość określoną w przepisach szczegó-
łowych uchwały,  

c) które w chwili wejścia w życie niniejszej 
uchwały są zainwestowane kubaturowo 
lub posiadają ustalone podziały geodezyjne 
lub wynikające z aktów notarialnych, 

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustale-
niami planu, wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej i komunikacji w ramach innego 
przeznaczenia podstawowego; wielkość tych 
działek należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów technicznych tych urządzeń i po-
trzeb ich obsługi, 

Z) w przypadku, gdy powierzchnia działki podle-
gającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie 
działek o parametrach określonych w ustale-
niach szczegółowych planu, dopuszcza się 
pomniejszenie powierzchni nie więcej niż jed-
nej z nowo wydzielanych działek maksymal-
nie o 20  minimalnej powierzchni dla po-
szczególnego terenu. 

2. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują obszary wymagające określenia zasad 
i warunków scalania nieruchomości. 

R o z d z i a ł  9 

Szczejóęne eauznwi zajoa opauoeania ieuenóe 
ouaz ojuaniczenia e ici zżyiwoeaniz 

§ 12 

1. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturo-
wej na terenach oznaczonych symbolami R, ZL. 

2. W granicach obszaru objętego planem dopusz-
cza się tymczasowe zagospodarowanie, urzą-
dzanie i użytkowanie terenów na zasadach: 
1) dla terenów niezabudowanych przeznaczo-
nych pod zainwestowanie kubaturowe, do-
puszcza się ich tymczasowe zagospodarowa-
nie poprzez lokalizację zieleni oraz obiektów 
małej architektury, 

2) tymczasowe zagospodarowanie może być 
wykonywanie do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawo-
wym lub dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł  10 

Zaaapy mopeunizacji, uozbzpoey i bzpoey 
ayaiemóe infuaaiuzwizuy iecinicznej 

§ 13 

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) sieci uzbrojenia technicznego można sytuować 
w liniach rozgraniczających dróg, za zgodą za-
rządcy terenu, 

2) w uzasadnionych względami technicznymi bądź 
bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się 
usytuowanie wybranych elementów sieci poza 
liniami rozgraniczającymi dróg, 

3) w uzasadnionych względami technicznymi sytu-
acjach dopuszcza się lokalizację naziemnych ku-
baturowych urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako obiektów wbudowanych w granicach jed-
nostek terenowych, przeznaczonych na inne 
funkcje, 

Z) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury technicznej, 

5) na działkach o powierzchni powyżej 5000 m2 
dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych 
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tech-
niczną,  

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejących sieci po uprzednim sprawdzeniu 
ich stanu technicznego, 

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub 
kablowanie sieci. 

§ 1Z 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą sieci, 
przebudowę sieci infrastruktury technicznej koli-
dującej z zagospodarowaniem realizującym usta-
lenia planu,  

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających terenów innych niż przezna-
czonych pod funkcje infrastruktury technicznej, 
za zgodą właściciela lub zarządcy,  

3) w obszarach zabudowanych sieci infrastruktury 
technicznej należy prowadzić w pierwszej kolej-
ności w liniach rozgraniczających dróg, 

Z) zaopatrzenie w wodę – z lokalnej sieci wodocią-
gowej, 

5) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków bytowych, komunal-
nych lub przemysłowych, do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej,  

b) do czasu budowy lokalnej sieci kanalizacyj-
nej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków 
do zbiorników bezodpływowych (szamb), na 
warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) ścieki opadowe – odprowadzenie ścieków 
opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej 
lub innych odbiorników wód opadowych, na 
warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi gospodarki wodnej, 

6) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydomo-
wych lub lokalnej sieci gazowej po jej wybudo-
waniu, 

7) w zakresie energii elektrycznej: 
a) zaopatrzenie z lokalnej sieci energetycznej, 
b) na rysunku planu wyznaczone zostały miej-
sca   lokalizacji   stacji   transformatorowych, 
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jednocześnie dopuszcza się lokalizacje stacji 
transformatorach na terenach innych zgod-
nie z przepisami odrębnymi,  

c) dla napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych średniego napięcia 20 kV ustala się 
strefę ograniczeń zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, tożsamą z obszarem oddzia-
ływania, o szerokości 10 m (po 5 m od osi 
linii), 

  8) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować pali-
wa oraz urządzenia wytwarzające ciepło, wy-
korzystujące ekologiczne paliwa oraz technolo-
gie spalania o niskiej emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, 

  9) w zakresie sieci telekomunikacyjnej: 
a) dopuszcza się rozbudowę sieci telekomuni-
kacyjnej, 

b) zakazuje się w obszarze objętym planem lo-
kalizacji nowych masztów przesyłowych, 
nadawczych, 

10) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrębnymi,  
b) w projekcie zagospodarowania działki należy 
przewidzieć miejsce na lokalizację pojemni-
ków do zbierania i segregacji odpadów. 

R o z d z i a ł  11 

Puze iay azczejóioee 

§ 15 

1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami MN1 do 
MN30, dla których obowiązują następujące prze-
znaczenia: 
1) podstawowe – lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepi-
sów odrębnych z wyłączeniem zabudowy 
szeregowej, 

2) uzupełniające: 
a) usługi podstawowe wbudowane lub wolno 
stojące, w ilości zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni oraz urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla 
których zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane sporządzenie raportu o od-
działywaniu na środowisko, 

2) ograniczenia określone w pkt. 1, nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

3) na terenach oznaczonych symbolami MN2 do 
MNZ, MN6, MN7, MN18, MN21, MN26, 
MN27, wyznacza się obszary wolne od zabu-
dowy obowiązkowo zagospodarowane ziele-
nią, 

Z) ustala się wymóg zachowania poziomów ha-
łasu nie większy niż określony w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska, 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

5) w przypadku przekroczenia wartości progo-
wej poziomu hałasu określonego w pkt. Z na-
leży, przy dokonywaniu przebudowy bądź 
modernizacji tych obiektów, podjąć przed-
sięwzięcia ochronne polegające na zastoso-
waniu materiałów budowlanych o podwyż-
szonej izolacyjności. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na części terenu oznaczonego symbolem 
MN19, obowiązują ograniczenia wynikające 
z ustanowienia w planie strefy ochrony kon-
serwatorskiej podstawowej, o której mowa 
w § 7 ust. Z pkt. 2, 

2) na terenach oznaczonych symbolami MN2, 
MN5 do MN7, MN12, MN17 do MN19, 
obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z,  

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej - ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 6, 

Z) na terenach oznaczonych symbolami MN10, 
MN18 do MN21, obowiązują ograniczenia 
wynikające z wyznaczenia stanowisk arche-
ologicznych, o których mowa w § 7 ust. 5. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) na terenach oznaczonych symbolami MN2 do 
MNZ, MN6 do MN8, MN26, MN27, określa 
się obowiązujące linie zabudowy, o przebiegu 
określonym na rysunku planu liczone w odle-
głości 6 m od linii rozgraniczającej terenów 
dróg publicznych, 

2) określa się następujące, jeśli z rysunku planu 
nie wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
budowy, liczone w odległości od linii rozgra-
niczającej terenu: 
a) na terenach oznaczonych symbolami 
MN17, MN21, MN22, od strony drogi 
zbiorczej, oznaczonej symbolem KDz – 
8 m, 

b) na terenach oznaczonych symbolami 
MN5, MN9 do MN12, MN15, MN16, 
MN2Z, MN25, od strony dróg lokalnych, 
oznaczonych symbolem KDl – 6 m, 

c) od strony dróg dojazdowych, oznaczonych 
symbolami KDd – 6 m, 

d) od pozostałych terenów zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu oraz przepisami 
odrębnymi. 

3) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) dla budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygnacji 
nadziemnych, przy czym drugą kondygna-
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cję może stanowić wyłącznie poddasze 
użytkowe,  

b) dla budynków gospodarczych i garaży nie 
może przekroczyć 3,5 m; w przypadku za-
stosowania dachu o kącie nachylenia 
35°–Z5°, dopuszcza się wysokość do 
5,5 m, 

Z) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50, 
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

d) określone w lit. b kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów oraz wiat rolniczych, 

5) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy lokalizowanej na terenach: 
a) oznaczonej symbolem MN1 do MN12, 
MN16, MN18, MN21 do MN23, MN25 do 
MN27, MN29, MN30 – 20  powierzchni 
działki, 

b) oznaczonej symbolem MN13 do MN15, 
MN17, MN19, MN20, MN2Z, MN28 – 
30  powierzchni działki, 

6) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) na terenach oznaczonych symbolem MN1 
do MN12, MN16, MN18, MN21 do 
MN23, MN25 do MN27, MN29, MN30 – 
50  powierzchni działki, 

b) oznaczonej symbolem MN13 do MN15, 
MN17, MN19, MN20, MN2Z, MN28 – 
30  powierzchni działki, 

c) dla istniejących działek, których po-
wierzchnia biologicznie czynna jest mniej-
sza niż określona w lit. a, b, zakazuje się 
dalszego jej pomniejszania. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości: 
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 
a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m, 
b) dla zabudowy bliźniaczej – 1Z m, 

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nieruchomości wynosi: 
a) na terenach oznaczonych symbolami 
MN13 do MN15, MN17, MN19, MN20, 
MN2Z, MN28 – 800 m2, 

b) na terenach oznaczonych symbolami MN1 
do MN12, MN16, MN18, MN21 do 
MN23, MN25 do MN27, MN29, MN30 – 
1200 m2, 

c) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
chomości, o których mowa w § 11. 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, w tym parkingów terenowych 
i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce na mieszkanie, 
b) miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług zlokalizowa-
nych na działce, lecz nie mniej niż 2 miej-
sca postojowe, 

3) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 16 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1do MM8, 
dla których obowiązują następujące przeznacze-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w rozumieniu przepisów od-
rębnych z wyłączeniem zabudowy szere-
gowej, 

b) lokalizacja zabudowy zagrodowej, w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) lokalizacja usług podstawowych w postaci 
lokali wbudowanych lub wolno stojących, 
będących częścią budynku przeznaczenia 
podstawowego lub budynków wolno sto-
jących; powierzchnia użytkowa usług zlo-
kalizowanych na działce budowlanej nie 
może przekraczać 50  powierzchni użyt-
kowej budynków przeznaczenia podsta-
wowego oraz nie może wymagać stałej 
obsługi transportowej pojazdami o nośno-
ści powyżej 3,5 t., 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla 
których zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane sporządzenie raportu o od-
działywaniu na środowisko, 

2) ograniczenia określone w pkt. 1, nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

3) ustala się ograniczenie wielkości produkcji 
zwierzęcej do 20 jednostek przeliczeniowych 
DJP, 

Z) ustala się wymóg zachowania poziomów ha-
łasu nie większy niż określony w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska, 
jak dla terenów zabudowy zagrodowej,  

5) w przypadku przekroczenia wartości progo-
wej poziomu hałasu określonego w pkt. Z na-
leży, przy dokonywaniu przebudowy bądź 
modernizacji tych obiektów, podjąć przed-
sięwzięcia ochronne polegające na zastoso-
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waniu materiałów budowlanych o podwyż-
szonej izolacyjności. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na terenach oznaczonych symbolami MM5, 
MM7, obowiązują ograniczenia wynikające 
z występowania budynków wpisanych do 
ewidencji zabytków, o których mowa w § 7 
ust. 2, 3, 

2) na terenach oznaczonych symbolami MM3, 
MMZ, MM6 do MM8, obowiązują ogranicze-
nia wynikające z ustanowienia w planie stre-
fy ochrony konserwatorskiej podstawowej, 
o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 2, 

3) na części terenu oznaczonego symbolem 
MM2, MM3, MM5, obowiązują ograniczenia 
wynikające z ustanowienia w planie strefy 
ochrony krajobrazu kulturowego (K), o której 
mowa w § 7 ust. Z pkt. Z,  

Z) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6, 

5) na części terenu oznaczonego symbolem 
MM7, obowiązują ograniczenia wynikające 
z wyznaczenia stanowisk archeologicznych, 
o których mowa w § 7 ust. 5. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa w 
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 
1) określa się następujące, jeśli z rysunku planu 
nie wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
budowy, liczone w odległości od linii rozgra-
niczającej terenu: 
a) na terenach oznaczonych symbolami MM2 
do MMZ, MM7, od strony drogi zbiorczej, 
oznaczonej symbolem KDz – 8 m, 

b) na terenie oznaczonym symbolem MM3, 
MM7, MM8, od strony dróg lokalnych, 
oznaczonych symbolem KDl – 6 m, 

c) od pozostałych terenów zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu oraz przepisami 
odrębnymi. 

2) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) MM1 do MM3, MM5, MM7, MM8, dla 
budynków mieszkalnych i gospodarczych 
nie może przekroczyć 9 m oraz dwóch 
kondygnacji nadziemnych, przy czym dru-
gą kondygnację może stanowić wyłącznie 
poddasze użytkowe,  

b) MMZ, MM6, dla budynków mieszkalnych 
nie może przekroczyć 12 m oraz trzech 
kondygnacji nadziemnych, przy czym trze-
cią kondygnację może stanowić wyłącznie 
poddasze użytkowe; wysokość budynków 
gospodarczych nie może przekroczyć 9 m, 

c) dla budynków garażowych nie może prze-
kroczyć 3,5 m; w przypadku zastosowa-
nia dachu o kącie nachylenia 35°–Z5°, 
dopuszcza się wysokość do 5,5 m,  

  3) dla terenów znajdujących się poza strefą 
ochrony konserwatorskiej podstawowej, 
określa się następujące zasady kształtowa-
nia dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, 
dwu i czterospadowe; dopuszcza się 
wzbogacenie formy dachu poprzez 
wprowadzenie świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50,  
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-
nej lub cementowej w kolorze ceglastym 
lub materiałem dachówko podobnym 
w kolorze czerwonym matowym, 

d) określone w lit. b kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów oraz wiat rolniczych, 

  Z) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy lokalizowanej na terenach: 
a) oznaczonych symbolem MM1 do MMZ, 
MM7 – 30  powierzchni działki, 

b) oznaczonych symbolem MM5, MM6, 
MM8 – 35  powierzchni działki, 

  5) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) na terenach oznaczonych symbolem 
MM1 do MMZ, MM7 – 30  powierzchni 
działki, 

b) na terenach oznaczonych symbolem 
MM5, MM6, MM8 – 20  powierzchni 
działki, 

c) dla istniejących działek, których po-
wierzchnia biologicznie czynna jest 
mniejsza niż określona w lit. a, b, zakazu-
je się dalszego jej pomniejszania. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości: 
1) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nieruchomości wynosi 900 m2, 

2) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
chomości, o których mowa w § 11, 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, w tym parkingów terenowych 
i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce na mieszkanie, 
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług zlokalizowa-
nych na działce, lecz nie mniej niż 2 miej-
sca postojowe 

3) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 17 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
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lami MW1, MW2, dla których obowiązują nastę-
pujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej w rozumieniu przepi-
sów odrębnych, 

2) uzupełniające: 
a) usługi podstawowe wbudowane w partery 
budynków przeznaczenia podstawowego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni oraz urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
a) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla 
których zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest lub może być wymagane spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko, 

b) ograniczenia określone w pkt. 1, nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

c) ustala się wymóg zachowania poziomów ha-
łasu nie większy niż określony w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej,  

d) w przypadku przekroczenia wartości progo-
wej poziomu hałasu określonego w pkt. 3 na-
leży, przy dokonywaniu przebudowy bądź 
modernizacji tych obiektów, należy podjąć 
przedsięwzięcia ochronne polegające na za-
stosowaniu materiałów budowlanych o pod-
wyższonej izolacyjności, 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej podstawowej, o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 2, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6, 

3) na terenie oznaczonym symbolem MW1, 
obowiązują ograniczenia wynikające z wy-
znaczenia stanowisk archeologicznych, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 5. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) określa się następujące, jeśli z rysunku planu 
nie wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
budowy, liczone w odległości od linii rozgra-
niczającej terenu: 
a) na terenie oznaczonym symbolem MW1, 
od strony drogi lokalnej, oznaczonych 
symbolem KDl – 6 m, 

b) od pozostałych terenów zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu, 

2) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) dla budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć 12 m oraz trzech kondygnacji 
nadziemnych, przy czym trzecią kondy-
gnację może stanowić wyłącznie poddasze 
użytkowe,  

b) dla budynków gospodarczych i garaży nie 
może przekroczyć 3,5 m; w przypadku za-
stosowania dachu o kącie nachylenia 
35°–Z5°, dopuszcza się wysokość do 
5,5 m, 

c) określa się następujące zasady kształto-
wania dachów – obowiązują ustalenia 
o których mowa w § 7 ust. Z pkt. 2 lit. g, 

3) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy – Z0  powierzchni działki. 

Z) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) na terenie oznaczonym symbolem MW1 – 
20  powierzchni działki, 

b) na terenie oznaczonym symbolem MW2 – 
10  powierzchni działki, 

c) dla istniejących działek, których po-
wierzchnia biologicznie czynna jest mniej-
sza niż określona w lit. a, b, zakazuje się 
dalszego jej pomniejszania. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości – zakazuje się podziału nieruchomości, 
z zastrzeżeniem ustaleń o których mowa o któ-
rych mowa w § 11 ust. 1 pkt. 3. 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, w tym parkingów terenowych 
i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce na mieszkanie, 
b) miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług zlokalizowa-
nych na działce, lecz nie mniej niż 2 miej-
sca postojowe, 

c) należy zapewnić dojazd do wszystkich 
urządzeń i budynków zlokalizowanych 
w obrębie terenu. 

§ 18 

1. Ustala   się   tereny   zabudowy   mieszkaniowo-
-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MU1 do MU6, dla których obowiązują na-
stępujące przeznaczenia: 
1) podstawowe: 
a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w rozumieniu przepisów od-
rębnych z wyłączeniem zabudowy szere-
gowej, 

b) lokalizacja usług, w tym usługi hotelarskie, 
c) na terenach oznaczonym symbolem MU2, 
MU5 lokalizacja usług rzemiosła, 
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2) uzupełniające – lokalizacja obiektów małej ar-
chitektury, zieleni oraz usług w ilości zgodnie 
z przepisami odrębnymi, urządzenia towarzy-
szące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
1) na terenach oznaczonych symbolami MU1, 
MU3, MU5, MU6, ustala się zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć, dla których zgodnie z przepi-
sami odrębnymi może być wymagane spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko, 

2) na terenie oznaczonym symbolem MU2, usta-
la się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych zgodnie z przepisami odrębnymi wyma-
gane jest sporządzenie raportu o oddziaływa-
niu na środowisko, 

3) ograniczenia określone w pkt. 1, 2, nie doty-
czą inwestycji związanych z realizacją dróg 
publicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

Z) na terenie oznaczonym symbolem MU1, wy-
znacza się obszar wolny od zabudowy obo-
wiązkowo zagospodarowany zielenią. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na terenie oznaczonym symbolem MU3, 
obowiązują ograniczenia wynikające z wystę-
powania budynku wpisanego do ewidencji 
zabytków, o którym mowa w § 7 ust. 2, 3, 

2) na terenach oznaczonych symbolem MU2 do 
MUZ, obowiązują ograniczenia wynikające 
z ustanowienia w planie strefy ochrony kon-
serwatorskiej podstawowej, o której mowa 
w § 7 ust. Z pkt. 2, 

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1 następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) na terenie oznaczonym symbolem MU1, wy-
znacza się obowiązujące linie zabudowy, 
o przebiegu określonym na rysunku planu li-
czone w odległości 6 m od linii rozgraniczają-
cej terenu drogi publicznej, 

2) określa się następujące, jeśli z rysunku planu 
nie wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
budowy, liczone w odległości od linii rozgra-
niczającej terenu: 
a) na terenie oznaczonym symbolem MU3, 
MU6, od strony drogi lokalnej, oznaczonej 
symbolem KDl – 6 m, 

b) od strony dróg dojazdowych, oznaczonych 
symbolami KDd – 6 m, 

c) od pozostałych terenów zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu oraz przepisami 
odrębnymi. 

3) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) na terenach oznaczonych symbolami 
MU1, MU5 dla budynków mieszkalnych 
i gospodarczych nie może przekroczyć 
9 m oraz dwóch kondygnacji nadziem-
nych, przy czym drugą kondygnację może 
stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,  

b) na terenach oznaczonych symbolami MU2 
do MUZ, MU6, dla budynków mieszkal-
nych nie może przekroczyć 12 m oraz 
trzech kondygnacji nadziemnych, przy 
czym trzecią kondygnację może stanowić 
wyłącznie poddasze użytkowe; wysokość 
budynków gospodarczych nie może prze-
kroczyć 9 m, 

c) dla budynków garażowych nie może prze-
kroczyć 3,5 m; w przypadku zastosowa-
nia dachu o kącie nachylenia 35°–Z5°, 
dopuszcza się wysokość do 5,5 m, 

Z) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50, 
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

d) określone w lit. b kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów, 

5) określa się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, maksymalną powierzchnię zabudo-
wy – 35  powierzchni działki, 

6) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) na terenie oznaczonym symbolem MU2, 
MUZ – 20  powierzchni działki, 

b) na terenie oznaczonym symbolem MU1, 
MU3, MU6 – 30  powierzchni działki, 

c) dla istniejących działek, których po-
wierzchnia biologicznie czynna jest mniej-
sza niż określona w lit. a, b, zakazuje się 
dalszego jej pomniejszania. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości: 
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi 
20 m, 

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nieruchomości wynosi 900 m2, 

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
chomości, o których mowa w § 11. 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk 
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postojowych, w tym parkingów terenowych 
i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce na mieszkanie, 
b) miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług zlokalizowa-
nych na działce, lecz nie mniej niż 2 miej-
sca postojowe, 

3) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 19 

1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami U1 do U5, 
dla których obowiązują następujące przeznacze-
nia: 
1) podstawowe: 
a) lokalizacja usług podstawowych,  
b) na terenie oznaczonym symbolem U2 do-
datkowo: 
– lokalizacja usług hotelarskich,  
– mieszkania zlokalizowane w drugiej i 
trzeciej kondygnacji budynków, 

c) na terenie oznaczonym symbolem U3 za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna dla 
pracowników, w ilości nie więcej niż 
3 wolno stojących budynków, 

d) na terenach oznaczonych symbolami U3, 
UZ, dodatkowo lokalizacja usług rzemio-
sła, handlu hurtowego, obiektów i urzą-
dzeń związanych z gospodarką rolną 
i działalnością rolniczą, 

2) uzupełniające – lokalizacja obiektów małej ar-
chitektury, zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
1) na terenach oznaczonych symbolami U1 do 
U3, U5, ustala się zakaz lokalizacji przedsię-
wzięć, dla których zgodnie z przepisami od-
rębnymi może być wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

2) na terenie oznaczonym symbolem UZ, ustala 
się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych zgodnie z przepisami odrębnymi wyma-
gane jest sporządzenie raportu o oddziaływa-
niu na środowisko, 

3) ograniczenia określone w pkt. 1, 2, nie doty-
czą inwestycji związanych z realizacją dróg 
publicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

Z) na terenach oznaczonych symbolem U3, UZ, 
ustala się ograniczenie wielkości produkcji 
zwierzęcej do 20 jednostek przeliczeniowych 
DJP. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na terenie oznaczonym symbolem UZ, obo-
wiązują ograniczenia wynikające z występo-
wania budynków wpisanych do ewidencji za-
bytków, o których mowa w § 7 ust. 2, 3, 

2) na terenie oznaczonym symbolem UZ, obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 2, 

3) na terenie oznaczonym symbolem U3, U5, 
obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

Z) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej - ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 6. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) w przypadku lokalizacji zabudowy wieloro-
dzinnej, na terenie oznaczonym symbolem 
U3, ustala się następujące dodatkowe ogra-
niczenia dla tego typu budynków: 
a) budynki jednoklatkowe,  
b) długość pojedynczego budynku nie więk-
sza niż 15 m, szerokość nie większa niż 
12 m, 

c) ilość mieszkań nie większa niż 6 w klatce, 
2) na terenie oznaczonym symbolem U2, wy-
znacza się obowiązujące linie zabudowy, 
o przebiegu określonym na rysunku planu li-
czone w odległości 6 m od linii rozgraniczają-
cej terenu drogi publicznej, 

3) określa się następujące, jeśli z rysunku planu 
nie wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
budowy, liczone w odległości od linii rozgra-
niczającej terenu: 
a) na terenie oznaczonym symbolem U5, od 
strony drogi zbiorczej, oznaczonej symbo-
lem KDz – 8 m, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U1, U3, 
od strony drogi lokalnej, oznaczonej sym-
bolem KDl – 6 m, 

c) od strony dróg dojazdowych, oznaczonych 
symbolami KDd – 6 m, 

d) od pozostałych terenów zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu oraz przepisami 
odrębnymi, 

Z) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) na terenach oznaczonych symbolami U1, 
UZ, nie może przekroczyć 10 m oraz 
dwóch kondygnacji nadziemnych, przy 
czym drugą kondygnację może stanowić 
wyłącznie poddasze użytkowe, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U3, nie 
może przekroczyć 10 m oraz trzech kon-
dygnacji nadziemnych, przy czym trzecią 
kondygnację może stanowić wyłącznie 
poddasze użytkowe, 

c) na terenie oznaczonym symbolem U2, nie 
może być mniejsza niż 9 m oraz nie może 
przekroczyć 13 m i trzech kondygnacji 
nadziemnych, przy czym trzecią kondy-
gnację może stanowić wyłącznie poddasze 
użytkowe; dopuszcza się lokalizację jednej 
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dominanty, której wysokość może prze-
kraczać o 50  dopuszczonej, maksymal-
nej wysokości zabudowy, 

5) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50; na terenie oznaczo-
nym symbolem U3 dla obiektów gospo-
darczych o rozpiętości konstrukcji więk-
szej niż 12 m, dopuszcza się spadki da-
chów w przedziale 200–Z50, 

c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

d) na terenie oznaczonym symbolem U2 dla 
budynku dominanty dopuszcza się spadki 
dachu w przedziale Z50–750, 

e) określone w lit .b, kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów oraz wiat rolniczych, 

6) określa się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące maksymalne po-
wierzchnie zabudowy: 
a) na terenach oznaczonych symbolem U1, 
U3 do U5 – 35  powierzchni działki, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U2 – 
Z5  powierzchni terenu, 

7) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) na terenie oznaczonym symbolem U1 – 
30  powierzchni działki, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U2 – 
5  powierzchni działki, 

c) na terenach oznaczonych symbolem U3 
do U5 – 15  powierzchni działki, 

d) dla istniejących działek, których po-
wierzchnia biologicznie czynna jest mniej-
sza niż określona w lit. a, c, zakazuje się 
dalszego jej pomniejszania, 

8) ustala się następujące szczególne dodatkowe 
zasady zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem U2: 
a) zagospodarowanie terenu należy wykonać 
według szczegółowej jednolitej koncepcji, 

b) w ramach terenu należy zlokalizować plac 
o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2, 
plac może być ukształtowany w postaci 
tarasów uwzględniających naturalne róż-
nice wysokości terenu, 

c) budynki należy projektować wokół placu, 
w postaci zwartej zabudowy,  

d) w ciągu zabudowy należy wyodrębnić 
elewacje o szerokości nieprzekraczającej 
12 m, 

e) szerokość podstawy dominanty nie może 
przekraczać 5x5m, 

f) należy zlokalizować co najmniej trzy strefy 
wejściowe do zespołu od strony terenów: 
– ciągu pieszego oznaczonego symbolem 
Kp3, 

– drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
KDdZ, 

– zieleni parkowej oznaczonej symbolem 
ZP2, 

g) miejsca postojowe należy lokalizować od 
strony dróg oznaczonych symbolami 
KDdZ, KDd8. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości: 
1) na terenach oznaczonych symbolami U1, U5, 
minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nieruchomości wynosi 900 m2, 

2) na terenach oznaczonych symbolami U3, UZ, 
minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nieruchomości wynosi 1500 m2, 

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
chomości, o których mowa w § 11. 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, w tym parkingów terenowych 
i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce postojowe, z zastrzeżeniem 
lit. c) na każde rozpoczęte 30 m2 po-
wierzchni użytkowej funkcji usługowej, 

b) 1 miejsce na pokój hotelowy, 
c) dla terenu oznaczonego symbolem U2 na-
leży zapewnić co najmniej 50 miejsc po-
stojowych, 

d) należy zapewnić dojazd do wszystkich 
urządzeń i budynków zlokalizowanych 
w obrębie terenu. 

§ 20 

1. Ustala się tereny usług publicznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami UP1, UP2, dla któ-
rych obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem UP1 – 
lokalizacja usług publicznych rozumianych 
jako obiekty i tereny opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i socjalnej, administracji 
publicznej, kultury, oświaty, bezpieczeń-
stwa obywateli (posterunki policji, straż 
pożarna itp.), 

b) dla terenu oznaczonego symbolem UP2 – 
lokalizacja usług publicznych rozumianych 
jako obiekty i tereny oświaty, kultury, 
administracji publicznej, nauki, rekreacji 
i sportu, opieki zdrowotnej, opieki spo-
łecznej i socjalnej,  

2) uzupełniające: 
a) usługi handlu detalicznego o łącznej po-
wierzchni użytkowej nie większej niż 
100 m2, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształ-
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towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla 
których zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane lub wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko, 

2) ograniczenia określone w pkt. 1, nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej podstawowej, o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 2, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) na terenie oznaczonym symbolem UP2, wy-
znacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
liczone w odległości 6 m od strony ciągu pie-
szego, oznaczonego symbolem Kp3, 

2) od pozostałych terenów zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu oraz przepisami od-
rębnymi, 

3) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy: 
a) na terenie oznaczonym symbolem UP1 nie 
może przekroczyć 12 m oraz trzech kon-
dygnacji nadziemnych, przy czym trzecią 
kondygnację może stanowić wyłącznie 
poddasze użytkowe, 

b) na terenie oznaczonym symbolem UP2 nie 
może przekroczyć 1Z m oraz trzech kon-
dygnacji nadziemnych, przy czym trzecią 
kondygnację może stanowić wyłącznie 
poddasze użytkowe, 

Z) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50; dla obiektów o roz-
piętości konstrukcji większej niż 12 m, 
dopuszcza się spadki dachów w przedziale 
200–Z50, 

c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

d) określone w lit. b, kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów, 

5) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy w ilości – 30  powierzchni działki, 

6) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż 20  powierzchni 
działki. 

5. Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
chomości – obowiązują ogólne warunki podziału 
nieruchomości, o których mowa w § 11. 

6. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 21 

1. Ustala się teren obiektów kultu religijnego, ozna-
czony na rysunku planu symbolem UKr, dla któ-
rego obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – lokalizacja kościoła i innych 
obiektów kultu religijnego,  

2) uzupełniające: 
a) lokalizacja funkcji mieszkaniowej, admini-
stracyjno-edukacyjnej, usług związanych 
z działalnością charytatywną, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej ścisłej (A), o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 1, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie ścisłej strefy ochrony ar-
cheologicznej – ochrony zabytków archeolo-
gicznych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 5. 

3) obowiązują ograniczenia wynikające z wy-
znaczenia stanowiska archeologicznego, 
o którym mowa w § 7 ust. 5. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu – określa się powierzchnię biologicznie 
czynną do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż 30  powierzchni tere-
nu. 

Z. Ustala się następujące warunki podziału nieru-
chomości – zakazuje  się  podziału  nieruchomo-
ści. 

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 
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§ 22 

1. Ustala się teren usług sportowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem US, dla którego 
obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – lokalizacja obiektów i urzą-
dzeń sportu i rekreacji (boiska, hala sporto-
wa, basen, place gier i zabaw, itp.) oraz zie-
leni urządzonej, 

2) uzupełniające – lokalizacja innych funkcji pu-
blicznych, lokalizacja obiektów małej archi-
tektury, zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej - ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 6. 

3. Ustala się, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, liczone w odległości 6 m od strony dróg 
dojazdowych oznaczonych symbolem KDd, 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, liczone w odległości 6 m od strony ciągu 
pieszego, oznaczonego symbolem Kp3, 

3) od pozostałych terenów zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu, 

Z) określa się maksymalną wysokość zabudowy 
– 12 m, 

5) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50; dla obiektów o roz-
piętości konstrukcji większej niż 12 m, 
dopuszcza się spadki dachów w przedziale 
200–Z50, 

c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

d) określone w lit. b, kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów, 

6) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy w ilości – 20  powierzchni terenu, 

7) określa się powierzchnie biologiczne czynne 
do zagospodarowania w ramach terenu, 
w ilości nie mniejszej niż 20  powierzchni 
terenu, nie wliczając powierzchni murawy. 

Z. Ustala się następujące wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
– dopuszcza się organizację imprez masowych 
na następujących zasadach: 
1) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych 
obiektów i urządzeń technicznych, handlowo-

usługowych, higieniczno sanitarnych oraz 
miejsc parkingowych związanych z organiza-
cją imprezy masowej, na czas trwania impre-
zy z dopuszczeniem przedłużenia do 7 dni, 

2) ustala się zasadę umieszczania tymczaso-
wych urządzeń i obiektów w pierwszej kolej-
ności na terenach utwardzonych, niestano-
wiących powierzchni biologicznie czynnych, 

3) obowiązuje stosowanie rozwiązań organiza-
cyjnych i technologicznych minimalizujących 
uciążliwości związane z wprowadzeniem po-
nadnormatywnego hałasu do środowiska. 

5. Ustala się następujące warunki podziału nieru-
chomości – zakazuje się podziału nieruchomości, 
z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 11. 
ust. 3. 

6. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) należy zapewnić co najmniej 10 miejsc posto-
jowych, 

3) dojazd do terenu należy organizować od stro-
ny drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
KDdZ,  

Z) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 23 

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZP1, ZP2, dla któ-
rych obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem ZP2 – 
zieleń parkowa, z nasadzeniami nawiązu-
jącymi do parku krajobrazowego,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 – 
park na terenie dawnego cmentarza ewan-
gelickiego, 

2) uzupełniające: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem ZP2, 
lokalizacja funkcji hotelarskiej, obiektów 
gastronomicznych, sanitarnych o po-
wierzchni nieprzekraczającej 10  po-
wierzchni terenu przeznaczenia podsta-
wowego, lokalizacja urządzeń sportowo-
rekreacyjnych, ciągów pieszych i pieszo-
rowerowych, urządzenia towarzyszące 
i infrastruktury technicznej, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 3, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
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torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP2, wy-
znacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

2) określa się następujące wymogi dotyczące 
wysokości zabudowy – na terenie oznaczo-
nym symbolem ZP2 nie może przekroczyć 
1Z m oraz trzech kondygnacji nadziemnych, 
przy czym trzecią kondygnację może stano-
wić wyłącznie poddasze użytkowe, 

3) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50, 
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym, 

d) określone w lit. b, kąty spadku połaci da-
chowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń 
wejść i tarasów, 

Z) dla terenu oznaczonego symbolem ZP2 okre-
śla się maksymalną powierzchnię zabudowy 
w ilości – 10  powierzchni terenu, 

Z. Ustala się następujące warunki podziału nieru-
chomości: 
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 zaka-
zuje się podziału nieruchomości, 

2) na terenie oznaczonym symbolem ZP2:  
a) w przypadku lokalizacji funkcji hotelar-
skiej, dopuszcza się wydzielenie jednej 
działki o powierzchni do 3000 m2, 

b) w przypadku lokalizacji funkcji gastrono-
micznej, dopuszcza się wydzielenie jednej 
działki o powierzchni do 1000 m2, 

c) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
chomości, o których mowa w § 11. 

5. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) ustala się obowiązek na terenie oznaczonym 
symbolem ZP2, zapewnienia właściwej ilości 
stanowisk postojowych, w tym parkingów 
terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej 
niż:  

1) 1 miejsce na Z łóżka hotelowe, 
2) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług gastronomicz-
nych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde kolejne 12 miejsc parkingo-
wych, 

Z) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 2Z 

1. Ustala się teren cmentarza, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZC, dla którego obowiązują 
następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – cmentarz, 
2) uzupełniające – lokalizacja kaplicy cmentar-
nej, obiektów małej architektury, zieleni, 
urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – uwzględnia się strefę ochrony sanitar-
nej od cmentarza, w granicach, której obowiązu-
ją ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej - ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 6. 

Z. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudo-
wy, liczoną w odległości 6 m od strony drogi 
lokalnej, oznaczonej symbolem KDl1, 

2) od pozostałych terenów zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

3) wysokość kaplicy cmentarnej nie może prze-
kroczyć 9m, 

Z) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
wieżyczki, świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 350–550, 
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym, 

5) określa się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy w ilości – 5  powierzchni terenu, 

5. Ustala się następujące warunki podziału nieru-
chomości – zakazuje się podziału nieruchomości, 
z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 11 
ust. 3. 

6. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 25 

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZL1 do ZL5, dla których obo-
wiązują następujące przeznaczenia: 
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1) podstawowe – lasy w rozumieniu przepisów 
odrębnych, 

2) uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, ścieżki piesze i rowerowe. 

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu – obowiązują ograniczenia o których mowa 
w § 12 ust. 1. 

3. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej – dopuszcza się lokali-
zację urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. 

§ 26 

1. Ustala się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku 
planu symbolami R1 do R1Z, dla których obo-
wiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – grunty rolne, 
2) uzupełniające – cieki wodne, sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej, drogi rolne. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6, 

3) na terenach oznaczonych symbolami R1, R8, 
obowiązują ograniczenia wynikające z wystę-
powania stanowisk archeologicznych, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 5. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi – dla terenów oznaczonych symbolami 
R1, R6 do R8, R12 do R1Z, obowiązują ograni-
czenia o których mowa w §10. 

Z. Ustala się szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu - obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy ku-
baturowej, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

5. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej – dopuszcza się lokali-
zację urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. 

§ 27 

1. Ustala się teren ogrodów i sadów, oznaczony na 
rysunku planu symbolem RO, dla którego obo-
wiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – sady i ogrody przydomowe, 
2) uzupełniające – stawy, oczka wodne, urzą-
dzenia wodne związane z obsługą stawów, 
urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony krajobrazu 

kulturowego (K), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
torskiej - ochrony zabytków archeologicznych 
(OW), o której mowa w § 7 ust. Z pkt. 6. 

3. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej – dopuszcza się lokali-
zację urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. 

§ 28 

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami WS1 do 
WS11, dla których obowiązują następujące prze-
znaczenia: 
1) podstawowe – wody powierzchniowe śród-
lądowe, w tym: 
a) WS1, WS7 do WS9, WS11 – tereny cie-
ków wodnych, 

b) WS2 do WS6, WS10 – tereny stawów, 
2) uzupełniające – urządzenia wodne. 

2. Ustala się, następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej – dopuszcza się lokali-
zację urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji – należy zapewnić dostęp do wód 
powierzchniowych i urządzeń wodnych umożli-
wiający ich utrzymanie i konserwację. 

§ 29 

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji samocho-
dowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
KS1, KS2, dla których obowiązują następujące 
przeznaczenia: 
1) podstawowe: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem KS1 – 
lokalizacja parkingu terenowego,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem KS2 – 
plac manewrowy, urządzenia komunikacji 
zbiorowej, 

2) uzupełniające: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem KS1, 
lokalizacja usług handlu detalicznego zwią-
zanych z przeznaczeniem podstawowym 
terenu oraz cmentarzem, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury, 
zieleni, urządzenia towarzyszące. 

2. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) na terenie oznaczonym symbolem KS2 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 7 
ust. Z pkt. 2, 

2) na terenie oznaczonym symbolem KS1 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego, o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. Z, 

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ochrony konserwa-
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torskiej – ochrony zabytków archeologicz-
nych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) na terenie oznaczonym symbolem KS1, wy-
znacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, 
liczoną w odległości 6 m od strony drogi lo-
kalnej oznaczonej symbolem KDl1 oraz zgod-
nie z oznaczeniami na rysunku planu, 

2) wysokości zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem KS1 nie może przekroczyć 6 m, 

3) określa się następujące zasady kształtowania 
dachów: 
a) należy stosować dachy symetryczne, dwu 
i czterospadowe; dopuszcza się wzboga-
cenie formy dachu poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn, 

b) o spadkach 300–Z50, 
c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej 
lub cementowej w kolorze ceglastym, lub 
materiałem dachówko podobnym w kolo-
rze czerwonym matowym, 

Z) dla terenu oznaczonego symbolem KS1 okre-
śla się maksymalną powierzchnię zabudowy 
w ilości – 10  powierzchni działki, 

Z. Ustala się następujące warunki podziału nieru-
chomości – zakazuje się podziału nieruchomości 
z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. 

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 13, 1Z, 

2) należy zapewnić dojazd do wszystkich urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanych w obrębie 
terenu. 

§ 30 

1. Ustala się tereny urządzeń energetyki, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami z1 do z3, dla 
których obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – teren lokalizacji stacji trans-
formatorowej, 

2) uzupełniające – zieleń, urządzenia towarzy-
szące. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej – obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ustanowienia w planie strefy ochrony 
konserwatorskiej – ochrony zabytków archeolo-
gicznych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu – dopuszcza się zabudowę na granicy 
działki. 

Z. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej – należy zapewnić dojazd 
do wszystkich urządzeń i budynków zlokalizo-
wanych w obrębie terenu. 

§ 31 

1. Ustala się teren urządzeń kanalizacji, oznaczony 
na rysunku planu symbolem K, dla którego obo-
wiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – teren szamba wielokomoro-
wego, 

2) uzupełniające – zieleń o charakterze izolacyj-
nym, sieci infrastruktury technicznej, urzą-
dzenia towarzyszące. 

2. Ustala się następujące zasady ochrona środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – wy-
znacza się obszar wolny od zabudowy, obo-
wiązkowo zagospodarowany zielenią, w tym zi-
mozieloną. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej – obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ustanowienia w planie strefy ochrony 
konserwatorskiej – ochrony zabytków archeolo-
gicznych (OW), o której mowa w § 7 ust. Z 
pkt. 6. 

Z. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej – należy zapewnić dojazd 
do wszystkich urządzeń i budynków zlokalizo-
wanych w obrębie terenu. 

§ 32 

1. Ustala się teren drogi publicznej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDz, dla którego obo-
wiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – droga klasy zbiorczej w ciągu 
drogi powiatowej nr Z7 392, 

2) uzupełniające – zieleń, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego – wyznacza się na 
odcinkach pokazanych na rysunku planu ciągi 
piesze i pieszo-rowerowe, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 8. 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następujących parametrach tech-
nicznych i wyposażeniu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 20 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) w obszarze zabudowanym należy zlokalizo-
wać obustronne chodniki, poza obszarem za-
budowanym dopuszcza się chodniki jedno-
stronne, 

3) dopuszcza się lokalizację zatok, urządzeń ob-
sługi komunikacji zbiorowej, ścieżek rowero-
wych, elementów małej architektury, 

Z) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych. 
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§ 33 

1. Ustala się teren dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDl1, KDl2, dla 
których obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – drogi klasy lokalnej w ciągu 
dróg powiatowych nr Z7 391, nr Z7 Z1Z, 

2) uzupełniające – zieleń, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego – wyznacza się na 
odcinkach pokazanych na rysunku planu ciągi 
piesze i pieszo-rowerowe, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 8. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – wy-
znacza się odcinki drogi na których należy zloka-
lizować szpalery zieleni wysokiej, w odstępach 
nie mniejszych niż co 10m. 

Z. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następujących parametrach tech-
nicznych i wyposażeniu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 15 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) w obszarze zabudowanym należy zlokalizo-
wać obustronne chodniki, 

3) dopuszcza się lokalizację zatok, urządzeń ob-
sługi komunikacji zbiorowej, ścieżek rowero-
wych, elementów małej architektury, 

Z) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych. 

§ 3Z 

1. Ustala się teren dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDd1 do KDd1Z, 
dla których obowiązują następujące przeznacze-
nia: 
1) podstawowe – drogi klasy dojazdowej, 
2) uzupełniające – zieleń, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego – wyznacza się na 
odcinkach pokazanych na rysunku planu ciągi 
piesze i pieszo-rowerowe, o których mowa 
w § Z ust. 1 pkt 8. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wyznacza się odcinki dróg, na których należy 
zlokalizować szpalery zieleni wysokiej, w od-
stępach nie mniejszych niż co 10 m, 

2) wyznacza się odcinki dróg, na których należy 
zlokalizować szpalery zieleni niskiej, w posta-
ci drzew szczepionych o wysokości nieprze-
kraczających 6 m, w odstępach nie mniej-
szych niż co 8 m. 

Z. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury o następujących parametrach tech-
nicznych i wyposażeniu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 10 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się realizację jednostronnie chod-
ników, a w szczególnych przypadkach brak 
wyodrębnionej części jezdni i chodnika, 

3) dopuszcza się lokalizację elementów małej 
architektury, 

Z) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych. 

§ 35 

1. Ustala się teren dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KDw1 do 
KDw5, dla których obowiązują następujące prze-
znaczenia: 
1) podstawowe – drogi wewnętrzne, niepu-
bliczne, 

2) uzupełniające – zieleń, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – wy-
znacza się odcinki dróg, na których należy zloka-
lizować szpalery zieleni niskiej, w postaci drzew 
szczepionych o wysokości nieprzekraczających 
6 m, w odstępach nie mniejszych niż co 8 m. 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następujących parametrach tech-
nicznych i wyposażeniu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 10 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się realizację jednostronnie chod-
ników, a w szczególnych przypadkach brak 
wyodrębnionej części jezdni i chodnika, 

3) dopuszcza się lokalizację elementów małej 
architektury, 

Z) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych. 

§ 36 

1. Ustala się tereny ciągów pieszych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami Kp1 do Kp6, dla 
których obowiązują następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe: 
a) ciąg pieszy, rozumiany jako wydzielony 
pas terenu przeznaczony do ruchu piesze-
go,  

b) ciąg pieszo-jezdny na terenie oznaczonym 
symbolem Kp3, Kp6, 

2) uzupełniające – zieleń, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej. 
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2. Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – wy-
znacza się odcinki ciągu pieszego, na których 
należy zlokalizować szpalery zieleni niskiej, 
w postaci drzew szczepionych o wysokości nie-
przekraczających 6 m, w odstępach nie mniej-
szych niż co 8 m, 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następujących parametrach tech-
nicznych i wyposażeniu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – zgodnie z lokalnymi uwarunkowania-
mi, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się lokalizację elementów małej 
architektury, 

R o z d z i a ł  12 

Siaewi  uocenioee 

§ 37 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. Z 
w wysokości: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem: MN1 do 
MN30, MM1 do MM8, MU1 do MU6, MW1, 
MW2, U1 do U5, KS1, KDw1 do KDw5 – 5 , 

2) dla terenów oznaczonych symbolem: UP1, UP2, 
UKr, US, ZP1, ZP2, ZC, ZL1 do ZL5, R1 do 
R1Z, RO, Ws1 do WS11, KS2, KDz, KDl1, 
KDl2, KDd1 do KDd1Z, Kp1 do Kp6, z1 do z3, 
K – 0 . 

R o z d z i a ł  13 

Puze iay wońcoee 

§ 38 

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw wy-
szczególnionych w uchwale wprowadzone przepi-
sami odrębnymi lub umowami kompetencyjnymi nie 
wymagają przeprowadzenia procedury zmiany pla-
nu: 
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-
blicznej, 

2) numeracja dróg publicznych, 
3) inne, niewymienione w pkt 1–2. 

§ 39 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ Z0 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

 WICzPRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 ANDRZEJ GRONDYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26215  – Poz. Z185 

Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej Siuzeęina nu XXIV/210/08 z pnia 
28  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4185) 
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Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej Siuzeęina nu XXIV/210/08 z pnia 
28  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4185) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o a oaobie uoz aiuzenia zeaj enieaionyci po  uojewiz miejacoeejo  ęanz 

zajoa opauoeania  uzeaiuzennejo pęa miejacoeości Biaiy Kościói 
 opczaa eyiożenia po  zbęicznejo ejęąpz 

 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga, co następuje: 

§ 1 

1. Rozstrzygnięciu podlegają nieuwzględnione uwagi wniesione w trybie art. 17 pkt 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Biały Kościół. 

§ 2 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 21 września 2008 r. 
rozstrzygnął o nieuwzględnieniu w części uwagi: 
– złożonej przez Lilianę Offen, dotyczącej dopuszczenia w planie minimalnej szerokości 
działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą wynoszącą 15 m. 

§ 3 

Rada Miejska Strzelina rozstrzyga o nieuwzględnieniu złożonej uwagi. Wyznaczona w projek-
cie planu minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy wolno stojącej wynosząca 20 m 
jest optymalna. Wnioskowana szerokość działki wynosząca 15 m jest zbyt mała, aby zmie-
ścić racjonalnie na działce budynek mieszkalny wolno stojący przy zachowaniu przepisowych 
odległości zabudowy od granicy nieruchomości. 

§ Z 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 21 września 2008 r. 
rozstrzygnął o nieuwzględnieniu w części uwagi: 
– złożonej przez Jarosława Czuprynę, dotyczącej przeznaczenia w większej części działki 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

§ 5 

Rada Miejska Strzelina rozstrzyga o nieuwzględnieniu złożonej uwagi. Przedmiotową działkę 
w części zagrożonej zalewem wodami powodziowymi postanawia się pozostawić w użytko-
waniu rolnym. 

§ 6 

Zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikające z roz-
patrzenia uwag nie wymagają ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Miej-
awiej Siuzeęina nu XXIV/210/08 z pnia 
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ROZSTRZYGNIĘCIE 
o a oaobie ueaęizacji, za iaanyci e  ęanie, ineeaiycji z zawueaz infuaaiuzwizuy iecinicznej, 

wióue naęeżą po zapań eiaanyci jminy ouaz zaaapaci ici finanaoeania, zjopnie z  uze iaami 
o finanaaci  zbęicznyci 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany Dz. U. z 200Z r. Nr 6, 
poz. Z1 i Nr 1Z1, poz. 1Z92; z 2005 r. Nr 113, poz. 95Z i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr Z5, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880(, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 159, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 52, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1 i Nr 175, 
poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 2Z9, 
poz. 210Z), art. 3 i Z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga, co 
następuje: 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości Biały Kościół, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, polegające na: 
1) budowie dróg oraz chodników – których obowiązek rozbudowy na terenach objętych pla-
nem ustala się w § 3Z i 36 uchwały, 

2) budowle sieci infrastruktury technicznej – której obowiązek rozbudowy na terenach obję-
tych planem ustala się w § 1Z uchwały,. 

§ 2 

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miejscowości Biały Kościół”, opracowaną przez firmę „RM Projekt 
Ryszard Majka”, szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 1 wynie-
sie: 
1) budowa dróg – ok. 1 281 000,– zł, 
2) budowa chodników – ok. 310 000,– zł, 
3) budowa sieci infrastruktury technicznej wodociągowej – ok. 178 000,– zł, 
Z) budowa sieci infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem tłocznym 
– ok. 373 000,– zł, 

5) budowa boiska piłkarskiego – ok. 5Z7 200,– zł, 
6) wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi – ok. 216 000,– zł, 
7) urządzenie zieleni w pasie drogowym – ok. 26 500,– zł. 

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie 
realizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie in-
westycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowania z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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4186 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 
NR XXV/332/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

zmieniająca zcieaia e a uaeie owueśęenia oujanizacji ouaz azczejóioeyci 
zaaap    onoazenia   op iainości   za    obyi   e  Domz   Dziennejo  Pobyiz 

e Śeipnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 200Z r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr LII/533/06 Rady Miejskiej w Rwidnicy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie określenia organi-
zacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Rwidnicy 
w § Z ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Odpłatność za pobyt w Domu określa poniższa tabela: 

 
osoby samotnie gospodarujące osoby w rodzinie 

  kryterium dochodowego 
określonego w ustawie 
o pomocy społecznej 

  odpłatności 
za pobyt 

  kryterium dochodowego 
określonego w ustawie 
o pomocy społecznej 

  odpłatności 
za pobyt 

do 220  nieodpłatnie do 200  nieodpłatnie 
ponad 220  – 270  15  ponad 200  – 250  15  
ponad 270  – 320  20  ponad 250  – 300  20  
ponad 320  – 370  25  ponad 300  – 350  25  

ponad 370  30  ponad 350  30  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rwidnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZzWODNICZWCC RADC  

 MICHAŁ SZUKAŁA 
 
 
 

4187 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 
NR XXV/333/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

zmieniająca zcieaia e a uaeie azczejóioeyci eauznwóe  uzyznaeania 
i op iainości za zaizji o iewzńcze i a ecjaęiaiyczne zaizji o iewzńcze, 
z eyiączeniem a ecjaęiaiycznyci zaizj o iewzńczyci pęa oaób z zabzuzenia-
mi   ayciicznymi  ouaz  azczejóioeyci  eauznwóe  zeoęnienia  op  o iai 

i iuybz ici  obieuania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 200Z r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr LIII/553/06 Rady Miejskiej w Rwidnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó-
łowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, określa poniższa tabela: 
 

  wysokości odpłatności liczonej od ceny usługi dochód osoby lub na osobę w rodzinie, 
w stosunku do kryterium dochodowego 
lub kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, określonego w ustawie 

o pomocy społecznej 

dla osoby samotnie 
gospodarującej 

dla osoby w gospodarstwie 
wieloosobowym 

powyżej 100  – 150      7   15 
powyżej 150  – 200    15   30 
powyżej 200  – 250    25   50 
powyżej 250  – 300    Z5   70 
powyżej 300  – 350    70 100 

powyżej 350  100 100 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rwidnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZzWODNICZWCC RADC  

 MICHAŁ SZUKAŁA 
 
 
 
 

4188 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 
NR XXXVI/202/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

e  a uaeie  z oeażnienia  wieuoeniwa  Ośuopwa  Pomocy  S oiecznej 
e   Śeiebopzicaci     po     opejmoeania     pziaiań    eobec    pizżniwóe 

aęimeniacyjnyci 

 Na podstawie art. 39 ust. Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów  (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 z późn. zm.)  uchwala  się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rwiebodzicach do podejmowania działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Rwiebodzice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCA RADC 

 ELŻBIETA HORODECKA 
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4189 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXV/903/08 

z dnia 16 października 2008 r. 

e a uaeie zaaap eynajmoeania ęowaęi zżyiwoeyci aianoeiącyci eiaaność 
Gminy Wuociae,  oeieuzonyci po zauząpzania Zauząpoei Zaaobz Komznaę-
nejo  ouaz  jminnym  oaobom   uaenym,  zieouzonym  e ceęz  zauząpzania 

mieniem womznaęnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. Z0 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.1)) w związku z art. 37 ust. Z ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 200Z r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa zasady wynajmowania lokali użyt-
kowych stanowiących własność Gminy Wrocław, 
powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu 
Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym, 
utworzonym w celu zarządzania mieniem komunal-
nym. 

§ 2 

1. Lokale użytkowe, o których mowa w § 1, od-
dawane są w najem osobom fizycznym i praw-
nym oraz innym niż komunalne jednostkom or-
ganizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej na podstawie umów najmu zawieranych 
na czas określony do 9 lat lub czas nieokreślony. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA 
we Wrocławiu NK.II.091Z-Z/179/08 z dnia 
10 grudnia 2008 r. na § 2 ust. 1 we fragmencie 
„do 9 lat”). 

2. Wyłonienie najemcy oraz ustalenie warunków 
najmu następuje w trybie: 
1) przetargowym, w formie przetargu pisemne-
go lub ustnego; 

2) bezprzetargowym w formie negocjacji. 

§ 3 

1 Wprowadza się podział miasta Wrocławia na 
dwa obszary wynajmu lokali użytkowych sta-
nowiących własność Gminy Wrocław, powie-
rzonych do zarządzania jednostkom, o których 
mowa w § 1: 
1) obszar centrum handlowego Wrocławia, zwa-
ny dalej centrum handlowym; 

2) obszar położony poza centrum handlowym 
Wrocławia. 

2. Obszar zaliczany do centrum handlowego jest 
określony w załączniku do uchwały. 

§ Z 

1. Lokale użytkowe mogą być oddane w najem 
w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji 
gdy: 
1) o lokal ubiegają się: 
a) organizacje pożytku publicznego na cel 
prowadzonej działalności pożytku publicz-
nego, 

b) osoby fizyczne i osoby prawne, które 
prowadzą działalność charytatywną, opie-
kuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, 
naukową, badawczo-rozwojową, wycho-
wawczą, sportową  lub turystyczną na ce-
le niezwiązane z działalnością zarobkową, 

c) związki zawodowe ogólnokrajowe i orga-
nizacje pracodawców, 

d) samorządowe instytucje kultury, uczelnie 
publiczne, 

e) policja, 
f) jednostki administracji rządowej, jednostki 
samorządowe, związki samorządowe, 

g) partie polityczne posiadające reprezentację 
w parlamencie RP, Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego lub Radzie Miejskiej Wro-
cławia, posłowie i senatorowie RP oraz 
posłowie do Parlamentu zuropejskiego na 
czas trwania kadencji, 

2) dwukrotnie ogłoszony przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym; oddanie lokalu 
w tym trybie może nastąpić w okresie nie 
krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 
6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia drugie-
go przetargu; 

3) lokal oddawany jest w najem na czas nie-
oznaczony dla nieruchomości przejętych 
przez ZZK lub gminne osoby prawne, utwo-
rzone w celu zarządzania mieniem komunal-
nym do zarządzania do czasu ich docelowego 
zagospodarowania przez Gminę; 

Z) przedmiotem najmu jest lokal substandardo-
wy. 

2. Za lokal substandardowy uznaje się lokal, 
w którym występuje przynajmniej jedna z niżej 
wymienionych cech: 
1) brak przyłącza instalacji elektrycznej do loka-
lu; 

2) brak toalety i źródła wody w lokalu (nie doty-
czy lokali   budynkach o charakterze biuro-
wym z dostępem do toalety i źródła wody 
w pomieszczeniach do wspólnego użytku); 

3) brak możliwości zainstalowania źródła ciepła; 
Z) 70  powierzchni lokalu jest o wysokości po-
niżej 2,20 m; 
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5) powierzchnia lokalu jest mniejsza niż 12 m2 
i lokal nie posiada samodzielnego wejścia 
z zewnątrz budynku (nie dotyczy lokali w bu-
dynkach o charakterze biurowym). 

3. Odstąpienie od trybu przetargowego dla lokali 
położonych w centrum handlowym, w przypad-
kach określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt Z, wyma-
ga opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rady 
Miejskiej. Komisja przedstawia opinię w sprawie 
trybu zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty otrzymania propozycji. Brak opinii Komisji 
we wskazanym terminie jest równoznaczny 
z akceptacją przedłożonych propozycji. 

Z. Ustalenie warunków najmu w drodze negocjacji 
może nastąpić również: 
1) na rzecz dotychczasowego najemcy, o ile 
wyrazi on wolę przedłużenia do lat 9 umowy 
zawartej na czas oznaczony, lub zawarcia ko-
lejnej umowy, następującej po umowie za-
wartej na czas oznaczony 9 lat, a lokal zo-
stanie przeznaczony do wynajmu na dalszy 
okres; 

2) gdy następuje zmiana podmiotu najmu na 
małżonka,  wstępnych  lub zstępnych najem-
cy. 

5. W wypadku, o którym mowa w ust. Z pkt 2, dla 
lokali położonych w centrum handlowym przed 
podjęciem negocjacji wymagane jest uzyskanie 
opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rady 
Miejskiej. Postanowienia ust. 3 zdanie drugie 
i trzecie stosuje się odpowiednio. 

6. Dopuszcza się: 
1) możliwość dokonania zamiany wynajętego 
lokalu na inny lokal w sytuacjach związanych 
z ważnymi dla Gminy przedsięwzięciami in-
westycyjnymi, z uwagi na realizację jej po-
trzeb lokalowych lub obniżenie przydatności 
lokalu do umówionego użytku bez winy na-
jemcy, 

2) możliwość zastosowania bonifikat w czynszu 
za lokale, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i Z. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we 
Wrocławiu NK.II.091Z-Z/179/08 z dnia 10 grudnia 
2008 r. na § Z ust. 1 pkt 1 lit. „c”, lit. „g”, pkt 2, 
pkt Z, ust. 2, ust. Z, ust. 5, ust. 6 pkt 2). 

§ 5 

Prezydent Wrocławia: 
1) określa szczegółowe zasady najmu lokali w try-
bie przetargowym oraz bezprzetargowym; 

2) określa wytyczne do ustalania wywoławczej 
wysokości miesięcznego czynszu najmu lokali 
użytkowych oddawanych w najem w trybie 
przetargowym i wyjściowej wysokości mie-

sięcznego czynszu najmu dla lokali użytkowych  
oddawanych w najem w trybie bezprzetargo-
wym. Wytyczne, o których mowa powyżej, bę-
dą zawierać zróżnicowane stawki bazowe dla 
ustalenia wywoławczego lub wyjściowego czyn-
szu najmu lokali ze względu na położenie, bran-
żę, stan lokalu; 

3) określa zasady waloryzacji wysokości czynszu 
najmu lokali użytkowych o wskaźnik inflacji; 

Z) może określić zasady przyznawania ulg w czyn-
szu oraz zasady udzielania bonifikat w czynszu  
za lokale, o których mowa w § Z ust. 6 pkt 2. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we 
Wrocławiu NK.II.091Z-Z/179/08 z dnia 10 grudnia 
2008 r. na § 5). 

§ 6 

1. Traci moc uchwała nr XXV/839/00 Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 19 października 2000 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali użytko-
wych w budynkach stanowiących własność 
Gminy Wrocław (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia z 7 listopada 2000 r. Nr 9, 
poz. 333) w zakresie w jakim dotyczy lokali 
użytkowych stanowiących własność Gminy 
Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarzą-
dowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym oso-
bom prawnym, utworzonym w celu zarządzania 
mieniem komunalnym. 

2. W zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały  
nie stosuje się uchwały nr XLIX/697/98 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślą-
skiego z 2005 r. Nr 208, poz. 3Z09 z późn. 
zm.3)). 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 8 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  1Z dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 WICzPRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 JACEK OSSOWSKI 

 
------------------- 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 21Z, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz.1337, z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, poz. 1218. 

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 200Z r., Nr 281, poz. 2782, z 2005 r., Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1Z20 i Nr 175, poz. 1Z59, z 2006 r. Nr  6Z, poz. Z56, Nr 10Z, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, 
z 2007 r. Nr 69, poz. Z68, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369. 

3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z 2006 r. Nr 228, poz. 331, z 2008 r. Nr 158, poz. 183Z. 
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Zaiączniw po zcieaiy Rapy Miejawiej 
Wuociaeia  nu XXV/903/08 z pnia 
16  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4189) 

 
 

Centrum Handlowe Wrocławia 
 

Lokale usytuowane w budynkach frontowych przy ulicach: 
 

• Rynek 
• Rynek – Ratusz 
• Sukiennice 
• Solny pl. 
• Ruska (od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego) 
• Wita Stwosza 
• Kuźnicza (od Rynku do ul. Kotlarskiej) 
• Oławska 
• Rwidnicka 
• Kościuszki pl. 
• Kiełbaśnicza 
• Szewska (od ul. Oławskiej do ul. Kotlarskiej) 
• Przejście Garncarskie 

 
 
 

4190 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXV/148/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia e mieście Zioiouyja Siuefy Piainejo Pauwoeania, zaia-
ęenia eyaowości aiaeew o iai za  auwoeanie  ojazpóe aamociopoeyci na 
puojaci  zbęicznyci e aiuefie  iainejo  auwoeania, e uoeapzenia zeuoeej 
aiaewi o iai  pęa niewióuyci  zżyiwoeniwóe  puoji,  a oaobz  obieuania iyci 

o iai i owueśęenia eyaowości o iaiy popaiwoeej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. ZZ9) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 13b i art. 13f ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się strefę płatnego parkowania na niżej 
wymienionych ulicach: 
a) pl. Niepodległości, 
b) ul. Rynek, 
c) pl. Reymonta – zaplecze ZOKiR-u. 

2. Plan miasta zawierający granice strefy płatnego 
parkowania stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2 

1. W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty 
za parkowanie pojazdów samochodowych.  

2. Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedział-
ku – piątku w godz. 9–17 z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

3. Obowiązek wnoszenia opłat, o których mowa 
w ust. 1, dotyczy wyznaczonych miejsc. Miej-
sca te są niestrzeżone.  

§ 3 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 
w strefie płatnego parkowania wynoszą: 
1. w pierwszej, czwartej, piątej i kolejnej godzinie 
parkowania w wysokości 1,00 zł,  

2. w drugiej godzinie parkowania w wysokości 
1,20 zł, 

3. w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 
1,Z0 zł, 

Z. opłata zryczałtowana za zastrzeżenie na okres 
1 miesiąca 1 stanowiska postojowego (koperty) 
do korzystania na prawach wyłączności – za 
1 miesiąc wynosi 250,00 zł. 

5. warunkiem korzystania z wydzielonego stanowi-
ska postojowego zastrzeżonego na prawach wy-
łączności jest uprzednie uiszczenie opłaty, 
o której mowa w ust. Z. 
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§ Z 

Wprowadza się zerową stawkę opłaty parkingowej 
za parkowanie: 
1. pojazdów straży miejskiej, pogotowia gazowego, 
pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłow-
niczego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, po-
jazdów Poczty Polskiej podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, 

2. pojazdów jednośladowych, 
3. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej 
sprawności ruchowej, posiadających uprawnie-
nia do kierowania pojazdem samochodowym, na 
miejscach oznaczonych znakiem P – 2Z „miej-
sce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz 
ze znakiem D – 18 a – „parking – miejsce za-
strzeżone” z dodatkowa tabliczką T – 29, która 
informuje o miejscach przeznaczonych dla po-
jazdów samochodowych uprawnionej osoby nie-
pełnosprawnej o obniżonej sprawności rucho-
wej. 

§ 5 

1. Opłaty za parkowanie należy wnieść niezwłocz-
nie, bez wezwania:  
a) z chwilą zajęcia miejsca postojowego poprzez 
uiszczenie należnej kwoty w parkometrze, 

b) poprzez zapłatę zarządcy drogi opłaty ryczał-
towej za zastrzeżenie na określony czas sta-
nowiska postojowego (koperty) do korzysta-
nia na prawach wyłączności. 

2. Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk 
z parkometru) należy umieścić za przednią szybą 
wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający 
kontrolę jej uiszczenia. 

3. Wniesienie opłaty nie jest równoznaczne z re-
zerwacja dla danego pojazdu wyznaczonego 
miejsca, z wyjątkiem stanowisk postojowych 
zastrzeżonych na prawach wyłączności. 

§ 6 

Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3, 
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
50,00 zł. 

§ 7 

1. Do kontroli wnoszenia opłat parkingowych 
uprawnione są osoby upoważnione przez Burmi-
strza Miasta Złotoryja. 

2. Ustalenie obowiązku wniesienia opłaty dodat-
kowej, o której mowa w § 6, oraz dokumento-
wanie jej nałożenia poprzez wystawienie zawia-
domienia informującego o fakcie nałożenia tych 
opłat wykonywane są przez osoby ustalone 
w ust. 1. 

3. Oryginał zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2, umieszcza się za wycieraczką pojazdu, 
a kopię załącza się do akt sprawy.  

Z. Opłaty, o których mowa w § 6, podlegają zapła-
cie w terminie 1Z dni od daty stwierdzenia faktu 
parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty.  

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Złotoryja.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 2 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 ANDRZEJ ZAJĄC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4191 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 
NR XXV/150/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie z oeażnienia Dyuewioua Miejawiejo Ośuopwa Pomocy S oiecznej 
e Zioiouyi po  uoeapzenia  oaia oeania eobec pizżniwóe aęimeniacyjnyci 

ouaz po eypaeania pecyzji apminiaiuacyjnyci e iyci a uaeaci 

 Na podstawie art. 39 ust. Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
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§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postę-
powania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wyda-
wania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC MIzJSKIzJ 

 ANDRZEJ ZAJĄC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4192 

UCHWAŁA RADY GMINY W PROCHOWICACH 
NR XXVIII/150/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie eyaowości aiaeew  opaiwz op śuopwóe iuana ouioeyci 
na 2009 uow 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7 oraz 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miasta i Gminy 
w Prochowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych: 
 
1) op aamociopóe ciażauoeyci o po zazczaęnej maaie caiwoeiiej  oeyżej 3,5 iony i  oniżej 12 ion, 

e zaęeżności op eiewz  ojazpz i e iyez na śuopoeiawo: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

Dopuszczalna 
masa całkowita 
(w tonach) Pojazdy 

posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

Pojazdy 
posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 560 660 500 600 
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980 1080 920 1020 
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1210 1310 1150 1270 
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2) op aamociopóe ciażauoeyci o po zazczaęnej maaie caiwoeiiej uóenej ęzb eyżazej niż 12 ion e za-
ęeżności op ęiczby oai i uopzajz zaeieazenia (aui. 8  wi 2 zaiaey) 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Deie oaie 
12 15 1210 1330 
15  1310 1Z10 

Tuzy oaie 
12 18 1320 1Z20 
18 25 1Z20 1530 
25  1520 1650 

Czieuy oaie i eiacej 
12 27 1750 1850 
27 31 1850 2210 
31  2060 2270 

 

3) op ciąjniwóe aiopioeyci i baęaaioeyci  uzyaioaoeanyci po zżyeania iącznie z nacze ą ęzb  uzycze-
 ą o po zazczaęnej maaie caiwoeiiej zea oiz  ojazpóe op 3,5 iony i  oniżej 12 ion, eiewz  ojazpz 
i e iyez na śuopoeiawo: 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 
Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

Dopuszczalna 
masa całkowita 
(w tonach) Pojazdy 

posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

Pojazdy 
posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1210 1310 1150 1270 
Powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton 1320 1Z20 1280 1380 
Od 9 ton i poniżej 12 ton 1Z30 1530 1370 1Z90 

 

4) op ciąjniwóe aiopioeyci i baęaaioeyci  uzyaioaoeanyci po zżyeania iącznie z nacze ą ęzb  uzycze-
 ą o po zazczaęnej maaie caiwoeiiej zea oiz  ojazpóe uóenej ęzb eyżazej niż 12 ion, op ęiczby oai 
i uopzajz zaeieazenia (aui. 8  wi 4 zaiaey) 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Deie oaie 
12 18 1ZZ0 1550 
18 31 1550 1700 
31  1650 1960 

Tuzy oaie 
12 Z0 1800 2030 
Z0  1970 2630 

 

5) op  uzycze  i nacze , wióue iącznie z  ojazpem aięniwoeym  oaiapają po zazczaęną maaa caiwoeiią op 
7 ion i  oniżej 12 ion, eiewz  ojazpz z eyjąiwiem zeiązanyci eyiącznie z pziaiaęnością uoęniczą  uo-
eapzoną  uzez  opainiwa  opaiwz uoęnejo: 
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Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu 

Dopuszczalna masa całkowita łącznie 
z pojazdem silnikowym 

(w tonach) Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

Od 7 ton i poniżej 12 ton 880 770 
 
6) op  uzycze  i nacze , wióue iącznie z  ojazpem aięniwoeym  oaiapają po zazczaęną maaa caiwoeiią 

uóeną ęzb eyżazą niż 12 ion ouaz e zaęeżności op ęiczby oai i uopzajz zaeieazenia, z eyjąiwiem zeią-
zanyci eyiącznie z pziaiaęnością uoęniczą  uoeapzoną  uzez  opainiwa  opaiwz uoęnejo: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jepna oś 
12 18 980 108- 
18 25 1030 1200 
25  1130 1290 

Deie oaie 
12 28 1080 12Z0 
28 38 1210 1370 
38  1630 1780 

Tuzy oaie 
12 38 1500 16Z0 
38  17Z0 1850 

 
7) op aziobzaóe, e zaęeżności op ęiczby miejac po aiepzenia, eiewz  ojazpz i e iyez na śuopoeiawo: 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

Liczba miejsc 
do siedzenia 

Pojazdy 
posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

Pojazdy 
posiadające 
katalizator 

Pojazdy 
nieposiadające 
katalizator 

poniżej 30 miejsc 770 880 710 830 
równej lub wyższej niż 30 miejsc 13Z0 1ZZ0 1280 1Z00 

 

§ 2 

Uchyla się uchwałę nr XVI/92/2007 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 5 grudnia 2007 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ Z 

Uchwała  wchodzi  w życie po upływie 1Z dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy i sołectwach. 
 
 
 
 

PRZzWODNICZWCA 
RADC MIASTA I GMINC 

 
ALICJA SIELICKA 
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4193 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XXVIII/151/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie obniżenia ceny awz z żyia po ceęóe eymiauz  opaiwz uoęnejo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198Z r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1Z12, Nr 2Z9, poz. 1825, 
Nr 2Z5, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 7Z7 oraz z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do 
kwoty 31,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XV/85/2007 Rady Miasta 
i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
celów podatku rolnego . 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prochowice. 

§ Z 

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

 ALICJA SIELICKA 

 
 

4194 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XXVIII/155/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie zmian e Siaizcie Miejawo-Gminnejo Ośuopwa Pomocy S oiecznej 
e Puocioeicaci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. Z0 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W rozdziale II § 5 dodaje się ustęp Z w brzmieniu: 
„Ośrodek pomocy w imieniu Gminy prowadzi po-
stępowania administracyjne w przedmiocie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) i zgodnie z ustalo-
nymi przez Burmistrza Miasta i Gminy upoważnie-
niami”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pro-
chowice. 
 
 

PRZzWODNICZWCA 
RADC MIASTA I GMINC 

 
ALICJA SIELICKA 
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4195 

UCHWAŁA RDY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 
NR XXVIII/156/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo pęa czionwóe 
Ocioiniczej Siuaży Pożaunej e Puocioeicaci 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 19991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 10 zi za godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 1Z po upływie dni od 
dnia jej ogłoszenia i znajduje zastosowanie do obli-
czania ekwiwalentu począwszy od dnia 25 wrze-
śnia 2008 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCA 
 RADC MIASTA I GMINC 

 ALICJA SIELICKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4196 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLER 
NR 112/XXIII/08 

z dnia 2Z listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz czionwom ocioiniczyci aiuaży 
 ożaunyci,  wióuzy  zczeainiczyęi   e  pziaianiz   uaioeniczym  ęzb  azwoęeniz 
 ożauniczym oujanizoeanym  uzez Pańaieoeą Siuaż Pożauną ęzb Gmina 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 ze zm.) 
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nastę-
pującej wysokości: 
– 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym, 

– 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub Gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCA 
 RADC MIASTA I GMINC 

 KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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4197 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIUZĄW 
NR XXIII/184/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

e a uaeie eyuażenia zjopy na zpzieęenie bonifiwaiy op o iaiy z iyiziz   uze-
waziaicenia    uaea   zżyiwoeania   eieczyaiejo   e   uaeo   eiaaności 

nieuzciomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1Z2, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z art. Z ust. 2 i 7 pkt 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1Z59, z 2007 r. Nr 
191, poz. 1371) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia w prawo własności nieruchomości przysłu-
gującego osobom fizycznym, które złożą wnio-
sek, jeżeli są one wykorzystywane lub przezna-
czone na cele mieszkaniowe, w wysokości: 
1) 99 , gdy przekształcenie następuje na rzecz 
użytkowników wieczystych lub ich następ-
ców prawnych, którzy wnieśli jednorazową 
opłatę za cały okres użytkowania wieczyste-
go, zgodnie z obowiązującymi wówczas prze-
pisami prawa; 

2) 80  gdy użytkowanie wieczyste trwało dłu-
żej niż 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r; 

3) 70 , gdy użytkowanie wieczyste trwało 
10 lat i krócej.  

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania 
nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjo-
nalnie do części wykorzystywanej na cele miesz-
kalne. 

3. W przypadku różnych terminów nabycia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości ustala 
się jednakową wysokość bonifikaty przyjmując 
najdłuższy okres użytkowania. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wyso-
kości 70  przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności nieruchomości rolnych. 

§ 3 

Użytkownik wieczysty składający wniosek o od-
płatne przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości ponosi 
pełne koszty związane z przeprowadzonym postę-
powaniem. Do złożonego wniosku wnioskodawca 
załącza dowód wpłaty należności za sporządzenie 
operatu szacunkowego nieruchomości określające-
go wysokość za przekształcenie. (Rozstrzygnięciem 

nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-
-Z/6Z3/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 3). 

§ Z 

Zgoda na udzielenie 99  bonifikaty dotyczy użyt-
kowników wieczystych, którzy zadeklarują jednora-
zowe wniesienie całej należności za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości. 

§ 5 

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości 
mogą być rozłożone na raty na wniosek użytkowni-
ka wieczystego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-Z/6Z3/08 
z dnia 3 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 5). 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXXI/302/2005 Rady Miasta 
i Gminy Wiązów z dnia 1Z października 2005 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Miasta i Gmi-
ny Wiązów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie o upływie 1Z dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 WICzPRZzWODNICZWCC RADC 

 ELŻBIETA MOSSOŃ  
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4198 

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXI/127/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

e  a uaeie  zcieaęenia  zmiany  miejacoeejo   ęanz  zajoa opauoeania 
 uzeaiuzennejo eai Dobua e czaści poiyczącej pziaiew nu nu: 121/3 i 114 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XII/87/07 z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra w części doty-
czącej działek nr nr: 121/3 i 11Z, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Bolesławiec, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Bolesławiec 
nr XXI/126/08 w dniu 5 listopada 2008 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

D z i a ł  I 

Puzepmioi i zawuea zaiaęeń  ęanz 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Dobra w czę-
ści dotyczącej działek nr nr 121/3 i 11Z. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą zaznaczone 
są na załączniku graficznym nr 1 opracowanym 
w skali 1:1000. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki: 
1) załącznik graficzny nr 1 – zmiana miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Dobra w części dotyczącej działek nr nr: 
121/3 i 11Z. 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach finanso-
wania. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

Z) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

  8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem; 

  9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowej, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. Z 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3) oznaczenie literowe terenów o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

Z) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną 
lub stanowią propozycje zagospodarowania te-
renu. 

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi określa 
przeznaczenie podstawowe. 

Z. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz wa-
runki jego dopuszczenia określono w treści 
uchwały. 

§ Z 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) uyaznwz  ęanz – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

2)  uzeznaczeniz zzz einiający – należy przez to 
rozumieć dopuszczenie wprowadzenia funkcji 
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opisanych w § 5, jako uzupełniających i towa-
rzyszących funkcji głównej; 

3) ieuenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego i uzupełniającego, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi; 

Z) eawałniwz zabzpoey – należy przez to rozumieć 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni za-
budowanej budynkami stałymi do powierzchni 
odpowiadających im działek wyznaczonych 
w danym terenie; 

5) eawałniwz inienayeności zabzpoey pziaiwi – 
rozumie się przez to wartość sumy powierzchni 
całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizo-
wanych na działce (terenie), łącznie z po-
wierzchnią całkowitą poddaszy, liczoną wg 
obowiązujących przepisów, do powierzchni 
działki (terenu), 

6) ęinii uozjuaniczającej, wióua może zęec  uzeaznia-
ciz – należy przez to rozumieć linię rozgranicza-
jącą, która może ulec przesunięciu, przy zacho-
waniu minimalnej szerokości drogi dojazdowej 
10m; 

7) nie uzewuaczaęnej ęinii zabzpoey – należy przez 
to rozumieć linię określoną odległością od linii 
rozgraniczającej terenu, która nie może być 
przekroczona przy usytuowaniu bryły budynku, 
z wyjątkiem wysuniętych maksymalnie o 3,5 m 
podcieni lub stref wejściowych i gospodarczych, 
których łączna długości wzdłuż linii zabudowy 
nie może przekroczyć 25  długości elewacji 
frontowej budynku; 

8) ajuoizuyaiyce – należy przez to rozumieć funk-
cje związane z turystyką wiejską, formą wypo-
czynku w funkcjonującym gospodarstwie rol-
nym, gdzie można np.: mieszkać, żywić się, 
uprawiać jazdę konną, wędkarstwo, czy też 
uczestniczyć w pracach polowych. 

D z i a ł  II 

Uaiaęenia poiyczące  uzeznaczenia i eauznwóe 
zajoa opauoeania ieuenóe 

R o z d z i a ł  1 

Puzeznaczenie ieuenóe ouaz ęinie uozjuaniczające 
ieueny   o   uóżnym     uzeznaczeniz    ęzb   uóżnyci 

zaaapaci zajoa opauoeania 

§ 5 

Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 
symbolem MR przeznacza się pod tereny zabudowy 
zagrodowej, z dopuszczeniem następującego prze-
znaczenia uzupełniającego, obejmującego: 
1) usługi związane z obsługą rolnictwa (np. sprze-
daż produktów rolnych), 

2) agroturystykę, 
3) hotelu dla zwierząt, 
Z) sport i rekreację, 
5) urządzenia infrastruktury technicznej, 
6) zieleń urządzoną, 
7) drogi wewnętrzne i parkingi. 

R o z d z i a ł  2 

Zaaapy ociuony i waziaiioeania iapz 
 uzeaiuzennejo 

§ 6 

1. Poszczególne elementy zabudowy, wchodzące 
w skład zarówno wolno stojącego budynku jak 
i wydzielonego zespołu budowlanego, ukształ-
tować harmonijnie i jednorodnie w zakresie kom-
pozycji bryły i formy dachu oraz rozwiązań ma-
teriałowych i kolorystyki. 

2. Na terenach wyznaczonych w planie, poza po-
kazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza 
się lokalizację pojedynczych obiektów małej ar-
chitektury i infrastruktury. 

R o z d z i a ł  3 

Zaaapy ociuony śuopoeiawa,  uzyuopy i wuajobuazz 
wzęizuoeejo 

§ 7 

1. Na terenach wyznaczonych pod funkcje zabu-
dowy zagrodowej i funkcje uzupełniające należy 
przeznaczyć na cele zieleni powierzchnie, okre-
ślone w ustaleniach planu § 10 pkt Z.  

2. W przypadku tworzenia nowych zespołów ziele-
ni należy je kształtować w formie swobodnie 
komponowanych układów. 

3. Roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w różnych porach roku. 

Z. Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, spowodowa-
ne prowadzoną działalnością, muszą spełniać 
warunki określone w przepisach odrębnych. 

5. Standard akustyczny terenów przyjmuje się 
zgodnie z przepisami odrębnymi, regulującymi 
dopuszczalne poziomy hałasu na poszczególnych 
obszarach. 

6. Obszar objęty planem położony jest w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 317, 
który posiada status najwyższej ochrony (ONO). 
W obszarze tym należy stosować przy realizacji 
nowych inwestycji rozwiązania techniczne unie-
możliwiające zanieczyszczenie wód podziem-
nych. 

R o z d z i a ł  Z 

Zaaapy ociuony pziepziciea wzęizuoeejo 
i zabyiwóe ouaz póbu wzęizuy ea óiczeanej 

§ 8 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac 
budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach 
zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych 
obiektów archeologicznych należy powiadomić 
właściwe służby konserwatorskie. 
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R o z d z i a ł  5 

Wymajania eyniwające z  oiuzeb waziaiioeania 
 uzeaiuzeni  zbęicznej 

§ 9 

1. W obszarze planu teren drogi dojazdowej sta-
nowi przestrzeń publiczną. 

2. Wzdłuż linii rozgraniczających drogi dojazdowej 
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia ażurowego, 
którego maksymalna wysokość nie powinna 
przekraczać wysokości 2 m. 

3.  Dopuszcza się zadaszenie bramy wejściowej 
i wjazdowej. 

R o z d z i a ł  6 

Pauameiuy i eawałniwi waziaiioeania zabzpoey 
ouaz zajoa opauoeania ieuenz, 

e iym ęinie zabzpoey, jabauyiy obiewióe 
i eawałniwi inienayeności zabzpoey 

§ 10 

Dla terenu oznaczonego symbolem MR ustala się 
następujące parametry kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z usy-
tuowaniem budynku istniejącego, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budow-
lanej – 0,30; 

3) maksymalna wysokość projektowanych obiek-
tów kubaturowych  – 12 m; 

Z) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej – 0,50. 

R o z d z i a ł  7 

Guanice i a oaoby zajoa opauoeania ieuenóe 
ęzb obiewióe  opęejającyci ociuonie 

§ 11 

Na terenie objętym planem nie występują tereny 
i obiekty podlegające ochronie. 

R o z d z i a ł  8 

Szczejóioee zaaapy i eauznwi acaęania i  opziaiz 
nieuzciomości 

§ 12 

Dopuszcza się podział wtórny nieruchomości. Pod 
urządzenia infrastruktury technicznej wydzielenie 
działek może nastąpić na warunkach wynikających 
z przepisów odrębnych. 

R o z d z i a ł  9 

Szczejóęne eauznwi zajoa opauoeania ieuenóe 
ouaz ojuaniczenia e ici zżyiwoeaniz, e iym zawaz   
                               zabzpoey  

§ 13 

Nie ustala się szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowa-
niu. 

R o z d z i a ł  10 

Zaaapy  mopeunizacji,  uozbzpoey  i  bzpoey 
ayaiemóe womzniwacji i infuaaiuzwizuy iecinicznej 

§ 1Z 

1. Układ dróg obsługujących obszar planu tworzy 
projektowana droga gminna o klasie technicznej 
drogi dojazdowej – KD-D1/2. Na rysunku planu 
wyznacza się również linię rozgraniczającą pro-
jektowanej drogi dojazdowej, która może ulec 
przesunięciu o 2 m w stosunku do osi drogi. 

2. Minimalna szerokość jezdni winna wynosić dla 
drogi dojazdowej – Z,5 m. 

3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgranicza-
jących winna wynosić dla drogi dojazdowej – 10 
m. 

Z. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się 
będzie istniejącym i projektowanymi wjazdami 
od drogi dojazdowej. 

§ 15 

1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (ko-
munalny) system zaopatrzenia w wodę lub 
własne ujęcie (studnię); 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych po-
przez zbiorowy system odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków lub gromadzenie 
w zbiornikach bezodpływowych i unieszko-
dliwianie ich na terenie oczyszczalni ścieków; 

3) odprowadzenie wód deszczowych do gruntu, 
Z) dostawę energii elektrycznej z sieci i urzą-
dzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmu-
jącego się przesyłem i dystrybucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo znergetyczne; 

5) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze,  

6) obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej 
i ruchomej sieci przedsiębiorstw telekomuni-
kacyjnych. 

2. Ustala się następujące zasady gospodarowania 
odpadami: 
1) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
czasowe magazynowanie oraz odzysk odpa-
dów, stosownie do przepisów ustawy o od-
padach; 

2) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzy-
sku odpadów (komunalnych i przemysło-
wych) należy określać w oparciu o przepisy 
odrębne; 

3) w miejscach magazynowania odpadów nale-
ży uwzględniać możliwość ich segregacji; 

Z) zakazuje się trwałego składowania i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych i przemy-
słowych, w tym odpadów niebezpiecznych; 

5) zasady zagospodarowania odpadów, w tym 
wskazania dotyczące miejsc składowania 
i unieszkodliwiania odpadów, określają wła-
ściwe plany gospodarki odpadami, opraco-
wane w oparciu o przepisy odrębne. 

3. Stacje transformatorowe należy lokalizować na 
wszystkich terenach ustalonych w planie, jako 
wolno stojące budowle lub jako urządzenia wbu-
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dowane w budynki produkcyjne i usługowe. 
Ustala się możliwość lokalizacji wolno stojących 
stacji transformatorowych na granicy działki lub 
w odległości 1,5 m od granicy działki. 

Z. Dla zapewnienia ochrony i warunków do eksplo-
atacji urządzeń infrastruktury technicznej, ustala 
się: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wy-
znaczanych przez zarządcę urządzeń w opar-
ciu o przepisy szczególne i warunki technicz-
ne, zapewniających ochronę i prawidłową 
eksploatację urządzeń; 

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu 
urządzeń; 

3) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z za-
rządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji 
obiektów budowlanych, z którego urządze-
niami graniczyć będzie projektowany obiekt. 

R o z d z i a ł  11 

S oaób i ieumin iymczaaoeejo zajoa opauoeania, 
zuząpzania i zżyiwoeania ieuenóe 

§ 16 

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania 
i użytkowania terenu. 

D z i a ł  III 

Uaiaęenia wońcoee 

§ 17 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. Z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 10 . 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bolesławiec. 

§ 19 

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

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JAN DURDA 
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Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Boęeaiaeiec nu XXI/127/08 z pnia 
5 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4198) 
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Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Boęeaiaeiec nu XXI/127/08 z pnia 
5 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4198) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i rozstrzygnię-
cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
 
 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Dobra w części dotyczącej działek nr nr: 121/3 i 11Z, stwierdza się, co następuje: 
 
1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
publicznego wglądu i w okresie 1Z dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu planu nie 
zgłoszono uwag do projektu planu. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 
stronie gminy wiejskiej Bolesławiec wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z za-
kresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy: 

Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 
Modernizacja drogi dojazdowej W ramach inwestycji drogowych 

gminy 
Z budżetu gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 

4199 

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXI/133/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

e a uaeie  uejzęaminz  owueśęającejo  eyaowość  i  eauznwi  uzyznaeania 
niewióuyci    awiapniwóe     eynajuopzenia    nazczycieęom    zaiuzpnionym 

e azwoiaci  opaiaeoeyci,  uoeapzonyci  uzez Gmina Boęeaiaeiec 

 Na podstawie art. 30 ust. 6–6a, art. Z9 ust. 2, art. 5Z ust. 7 oraz 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67Z z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 
pkt 15 oraz art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGĄLNE 

§ 1 

Ustala się regulamin, określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania 
nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrud-
nionym w 2009 roku w szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, zwany 
dalej „regulaminem”. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego okre-
ślenia jest mowa o: 
1) Kaucie Nazczycieęa – rozumie się przez to usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67Z z późn. 
zm.), 

2) węaaie – należy przez to rozumieć także oddział 
szkolny, przedszkolny lub grupę. 

§ 3 

Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia 
w roku 2009, przyjmuje się osoby zatrudnione 
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 
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II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ Z 

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi jest: 
1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, a w szczególno-
ści: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości i pracy nauczyciela 
co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych, potwierdzonych 
wynikami albo sukcesami w konkursach 
przedmiotowych i artystycznych, zawo-
dach sportowych, olimpiadach, itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy 
z ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

2) dobra jakość świadczonej pracy, w tym zwią-
zanej z powierzonym stanowiskiem, dodat-
kowym zadaniem lub zajęciem, 
a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-
wanie się i wypełnianie przydzielonych 
obowiązków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych, w tym udział w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-
ność powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

Z) zaangażowanie w realizację czynności i za-
dań, o których mowa w art. Z2 ust. 2 pkt 2 
i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:  
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w pracach zespołów problemo-
wych, komisji przedmiotowych, olimpia-
dach, konkursach, zawodach sportowych 
i innych, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
tora szkoły, poza wymienionymi w ust. 1, decy-
dują w szczególności następujące kryteria: 

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi i mieniem szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
b) podejmowanie działań, zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz właściwe ich wykorzystanie na cele 
szkoły, 

d) podejmowanie działań, zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych, 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-
wość realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia 
nauczycieli, 

f) podejmowanie działań, mających na celu 
promowanie szkoły; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, 
sportowe, artystyczne w skali regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły 
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych, za-
pobiegających zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków, sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglą-
dach organizowanych przy współpracy 
z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą szkoły, 
radą rodziców i samorządem uczniow-
skim. 

§ 5 

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w szkole, ustala się 
w wysokości od 2,5 do 15  rocznych wynagro-
dzeń zasadniczych zatrudnionych nauczycieli i od 
6 do 20  rocznego wynagrodzenia zasadniczego 
dyrektora. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi i kierowni-
kowi filii przyznaje dyrektor szkoły, w oparciu 
o kryteria, określone w § Z ust. 1, w wysokości 
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do 30  wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Nauczycielowi, uzupełniającemu etat w innej 
szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

3. Nauczycielowi, przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opi-
nii dyrektora szkoły poprzedniej. 

Z. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przy-
znaje Wójt Gminy, w oparciu o kryteria określo-
ne w § Z ust. 1 i 2, w wysokości do Z0  wy-
nagrodzenia zasadniczego dyrektora. 

§ 7 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 
nabywa po przepracowaniu sześciu miesięcy 
w danej szkole. 

2. Dodatki motywacyjne, o których mowa w § 6 
ust. 1 i Z, przyznaje się na okres do 6 miesięcy 
w ramach posiadanych środków finansowych. 

3. W odniesieniu do osób, którym powierza się 
stanowisko dyrektora bądź pełnienie obowiąz-
ków dyrektora, dodatek motywacyjny może być 
przyznany od pierwszego dnia pełnienia tej funk-
cji. 

III. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i kierowni-
ka filii przyznaje się, biorąc pod uwagę: 
1) warunki organizacyjne w szkole, m.in.: 
a) liczbę uczniów i oddziałów, 
b) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, 
c) liczbę i wielkość budynków i obiektów użyt-
kowanych przez szkołę; 

2) racjonalność i efektywność gospodarowania 
środkami określonymi w planie finansowym 
szkoły, 

3) prawidłowość prowadzonej polityki kadrowej, 
Z) prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

5) przestrzeganie  przepisów  bhp  na  terenie szko-
ły, 

6) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: 
a) wyniki klasyfikacji rocznej, 
b) wyniki sprawdzianów klas VI, 
c) osiągnięcia szkoły w olimpiadach, konkur-
sach, zawodach sportowych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/6Z6/08 z dnia Z grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 8 pkt 2, pkt 3, 
pkt Z, pkt 5, pkt 6). 

§ 9 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły lub kierownika filii, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej 
w poniżej podanej tabeli: 

Tabeęa popaiwóe fznwcyjnyci 

wysokość dodatku 
funkcyjnego 
miesięcznie w zł 

stanowisko 

od do 
dyrektor szkoły: 
– liczącej do 6 oddziałów, 
– liczącej powyżej 6 oddziałów 
kierownik filii: 
– liczącej do Z oddziałów 
– liczącej powyżej Z oddziałów 

 
250 
350 
 
200 
300 

 
1000 
1200 
 
Z00 
500 

 
2. Do liczby oddziałów prowadzonych w szkole 
wlicza się także oddział przedszkolny. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora lub powierzono te obo-
wiązki w zastępstwie.  

§ 10 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny 
z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wy-
sokości Z5,- zł miesięcznie od stażysty; 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wyso-
kości Z0,- zł miesięcznie. 

2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 i 3, nie wyłącza prawa 
do dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1 
pkt. 1–2. 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 11 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych 
warunkach, określonych w przepisach, wyda-
nych na podstawie art. 3Z ust. 2 Karty Nauczy-
ciela. 

2. Nauczycielom, wykonującym pracę w trudnych 
warunkach, przysługuje dodatek, którego wyso-
kość za każdą przepracowaną godzinę wynosi: 
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzo-
nymi umysłowo w stopniu głębokim – 
2,50 zł, 

2) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 1,50 zł, 

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wy-
chowawczych w klasach łączonych, liczą-
cych: 
a) do 20 uczniów – 2,50 zł,  
b) powyżej 20 uczniów – 3,50 zł. 

3. Nauczycielom, wykonującym pracę w warun-
kach uciążliwych, przysługuje dodatek, którego 
wysokość za każdą przepracowaną godzinę za-
jęć wynosi 2,00 zł. 

Z. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycie-
lowi prawo do obu tych dodatków. 
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V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONAD-
WYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH  
                          ZASTĘPSTW 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub do-
raźnego zastępstwa nauczyciela i dodając do 
wyniku dodatek za warunki pracy – jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźne-
go zastępstwa odbywała się w warunkach trud-
nych i uciążliwych. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. Z2 
ust. Za Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywała się w warunkach trudnych 
i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin re-
alizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar 
zajęć przez Z,16 – z zaokrągleniem do pełnych 
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija się, a powyżej 1/2 godziny liczy się 
za pełną godzinę. 

VI. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

§ 13 

Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniow-
skich z języka polskiego, począwszy od czwartej 
klasy szkoły podstawowej, przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 6,00 zł miesięcznie za 
jeden oddział szkolny. 

§ 1Z 

1. Za opiekę nauczycielską w czasie przewozów 
uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły 
i z powrotem oraz związanych z realizacją zajęć 
lekcyjnych poza szkołą przysługuje odrębne wy-
nagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obli-
cza się stosując 50  stawki godzinowej ustalo-
nej w sposób określony w § 12 ust. 1, przyjmu-
jąc, że za każdy kurs autobusowy liczy się 0,5 
godziny lekcyjnej. 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRĄD 

§ 15 

Rrodki specjalnego funduszu nagród przeznaczone 
są na wypłaty nagród organu prowadzącego i dy-

rektorów szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, z czego: 
1) 70  środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektorów, 

2) 30  środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego, które oddaje się do 
dyspozycji Wójta Gminy Bolesławiec. 

§ 16 

Nagrody przyznawane są i wypłacane w terminie 
do 1Z października – z okazji Dnia zdukacji Naro-
dowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
nagroda może być przyznana w innym terminie. 

§ 17 

Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

§ 18 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
Bolesławiec dyrektorowi szkoły może wystąpić: 
1) Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, 
2) wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny 
nad szkołą, 

3) rada rodziców lub rada szkoły – po zasięgnię-
ciu opinii wizytatora sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą, 

Z) zakładowa organizacja związkowa. 
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
Bolesławiec kierownikowi filii i nauczycielowi 
może wystąpić dyrektor szkoły. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bo-
lesławiec powinny zawierać: 
1) dane kandydata do nagrody: 
a) imię i nazwisko, 
b) informację o wykształceniu i stopniu 
awansu zawodowego, 

c) staż pracy pedagogicznej, 
d) nazwę szkoły, 
e) zajmowane stanowisko, 
f) otrzymane dotychczas nagrody, 
g) ocenę pracy, 
h) uzasadnienie zawierające opis osiągnięć za 
które wnioskuje się przyznać nagrodę, 

2) stanowisko lub funkcję, podpis wnioskujące-
go oraz datę sporządzenia wniosku. 

Z. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Bolesławiec w terminie do 15 września 
każdego roku. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody po-
dejmuje Wójt Gminy Bolesławiec, posiłkując się 
kryteriami przyznawania nagród, z zastrzeżeniem 
ust. 7. 

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Wójt 
Gminy Bolesławiec może podjąć z własnej inicja-
tywy, posiłkując się kryteriami przyznawania na-
gród, bez wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają 
uzasadnienia. 

8. Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec przyznawane 
są za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze oraz za działania zmierzające do 
podniesienia poziomu tych osiągnięć: 
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1) w odniesieniu do dyrektorów szkół za: 
a) osiąganie coraz wyższych wyników na-
uczania w szkole, potwierdzanych wyni-
kami pomiarów dydaktycznych organizo-
wanych przez szkołę, wynikami spraw-
dzianów kompetencji klas VI, liczbą laure-
atów olimpiad, konkursów i zawodów 
sportowych szczebla gminnego, powiato-
wego i wyższego, 

b) wzorową realizację zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, 

c) inicjowanie działań innowacyjnych 
w szkole w zakresie dydaktycznym, wy-
chowawczym i opiekuńczym, w tym 
uwzględniającym  zastosowanie  technik 
informatycznych oraz wspieranie takich 
działań  podejmowanych  przez  nauczy-
cieli, 

d) doskonalenie form współpracy z rodzicami 
uczniów i społecznością lokalną, 

e) współorganizowanie, wspólnie ze służbą 
socjalną gminy, pomocy socjalnej dla 
uczniów tego wymagających, 

f) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej 
oraz doskonalenia zawodowego, własnego 
oraz podległych pracowników, 

g) organizowanie imprez środowiskowych 
i gminnych, 

h) bardzo dobrą organizację pracy szkoły, 
i) wykazywanie dbałości o mienie komunal-
ne, gospodarne nim zarządzanie, 

j) wzorowe wypełnianie obowiązków okre-
ślonych w art. 39 ustawy o systemie 
oświaty, 

l) wysoką jakość pracy szkoły stwierdzoną 
przez nadzór pedagogiczny w wyniku po-
miaru jakości pracy szkoły, 

l) pozyskiwanie dodatkowych świadczeń 
i środków na rzecz szkoły, 

2) w odniesieniu do nauczycieli za: 
a) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników 
w nauczaniu danego przedmiotu, 

b) wprowadzanie innowacji do działań dydak-
tyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 
przynoszących wymierne efekty, w tym 
stosowanie technik informatycznych 
w realizacji procesu dydaktycznego, 

c) znaczące wyniki wychowanków w przed-
miotowych konkursach, olimpiadach i za-
wodach sportowych na szczeblu gminy, 
powiatu i wyższym, 

d) wzorową realizację zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, 

e) aktywne uczestnictwo w działaniach 
oświatowych na terenie gminy, np.: 
– współorganizowanie konkursów i olim-
piad, zawodów sportowych, imprez 
kulturalnych i akcji charytatywnych, 

– prowadzenie zajęć w ramach doskona-
lenia zawodowego nauczycieli szkół 
gminnych, 

f) działalność w organizacjach i stowarzy-
szeniach oświatowych, 

g) współpracę z placówkami kulturalnymi, 
oświatowymi i zakładami pracy dla pod-
niesienia skuteczności i atrakcyjności 
kształcenia i wychowania, 

h) nawiązywanie trwałej współpracy z pla-
cówkami oświatowymi w kraju i za grani-
cą. 

9. Warunkiem przyznania nagrody Wójta Gminy 
Bolesławiec jest posiadanie przez kandydata do 
nagrody wyróżniającej oceny pracy, uzyskanej 
w okresie 5 lat przed datą złożenia wniosku 
o przyznanie nagrody.  

§ 19 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 
szkoły dla kierownika filii i nauczyciela może 
wystąpić: 
1) dyrektor szkoły, 
2) rada rodziców lub rada szkoły – po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, 

3) zakładowa organizacja związkowa. 
2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 
winny zawierać dane o kandydacie, określone 
w § 18 ust. 3. 

3. Wnioski należy składać dyrektorowi szkoły 
w terminie do 15 września każdego roku. 

Z. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje 
dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję o przy-
znaniu nagrody i jej wysokości.  

5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają 
uzasadnienia. 

6. Nagrody dyrektora szkoły przyznawane są za 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze oraz za działania zmierzające do podno-
szenia poziomu tych osiągnięć: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej za: 
a) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu 
danego przedmiotu, 

b) zakwalifikowanie uczniów do finałów kon-
kursów przedmiotowych na szczeblu po-
wiatowy i wyższym, 

c) zajmowanie przez uczniów wysokich 
miejsc w innych konkursach, zawodach 
sportowych i przeglądach, 

d) osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi 
i mającymi trudności w nauce, 

e) prowadzenie własnych innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznych, 

f) wdrażanie własnych programów autor-
skich, 

g) stosowanie indywidualnego toku lub pro-
gramu nauczania dla wybranych uczniów, 

2) w zakresie pracy wychowawczej za: 
a) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole 
klasowym (integracji klasy, aktywności 
społecznej uczniów), 

b) prowadzenie znaczącej działalności wy-
chowawczej w klasie lub szkole, w tym 
poprzez organizowanie wycieczek, spo-
tkań  i zajęć pozalekcyjnych, 

c) prowadzenie urozmaiconej działalności 
wychowawczej, 
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3) w zakresie pracy opiekuńczej za: 
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich 
lub patologicznych,  

b) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród uczniów, 

c) organizowanie współpracy szkoły z pla-
cówkami kulturalno-oświatowymi, zakła-
dami pracy, policją i innymi podmiotami 
mogącymi stanowić oparcie dla działań 
szkoły, 

d) organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły, rozwijanie form współpracy szkoły 
z rodzicami,  

Z) w zakresie realizacji planu pracy szkoły za: 
a) wzorową realizację zadań wynikających 
z planu pracy szkoły,  

b) czynny udział w opracowywaniu planów 
pracy szkoły oraz innych dokumentów 
ważnych dla jej funkcjonowania. 

7. Warunkiem przyznania nagrody dyrektora szkoły 
jest posiadanie przez nauczyciela wyróżniającej 
oceny pracy, uzyskanej w okresie 5 lat przed 
datą złożenia wniosku o przyznanie nagrody. 

§ 20 

Osoba, której przyznano nagrodę, otrzymuje doku-
ment określający podstawę prawną, wysokość 
nagrody oraz jej uzasadnienie. Kopię dokumentu 
zamieszcza się w jej aktach osobowych. 

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 21 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Bole-
sławiec, przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”. 

2. Wysokość dodatku, w zależności od liczby 
członków rodziny uprawnionego nauczyciela, 
wynosi miesięcznie: 
1) do dwóch osób   – 17 zł, 
2) dla trzech i więcej osób – 25 zł. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1) małżonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia, 

Z) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-

nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów. 

Z. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymują-
cy dodatek jest obowiązany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

§ 22 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach, 

Z) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta została zawarta. 

§ 23 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi – Wójt Gminy. 

3. Dodatek wypłaca się z dołu. 

IX. POSTANOWIENIA KORCOWE 

§ 2Z 

1. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy 
w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, a także w innych okresach, za które na 
podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje 
wynagrodzenie, ustala się dzieląc wszystkie 
składniki wynagrodzenia wypłacone z góry 
przez 30. 

2. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc 
liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę 
określoną w ust. 1. 
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§ 25 

Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 
do 31 grudnia 2009 r. 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bolesławiec. 

§ 27 

Traci moc uchwała nr XI/78/07 Rady Gminy Bole-
sławiec z dnia 1Z listopada  2007 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria 
i tryb  przyznawania  nagród,  a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec. 

§ 28 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, ze skutkiem finansowym 
od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JAN DURDA 
 
 
 
 
 
 

4200 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNĄW 
NR XXVIII/167/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie obniżenia śuepniej ceny awz z żyia po ceęóe eymiauz 
 opaiwz uoęnejo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z75; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218  oraz z 2008 r.  Nr 180,  poz. 1111)  w związku  z art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 198Z r. o podatku rolnym  (Dz. U z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1Z12, Nr 2Z9, poz. 1825, Nr 2Z5, 
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz.7Z7 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730) zarzą-
dza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2008 r. (M. P. Nr 81, 
poz. 717) przyjmowaną jako podstawę do oblicze-
nia podatku rolnego na obszarze Gminy Chojnów 
z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty Z8,00 zł za 
1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/87/2007 Rady Gminy 
Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wy-
miaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2007 r. Nr 290, poz. 367Z). 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od  
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCC RADC 

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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4201 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNĄW 
NR XXVIII/168/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie eyaowości aiaeew i zeoęnień e   opaiwz op nieuzciomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz.1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 200Z r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 
175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 17Z, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 
2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7 i z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości, obowiązujące na terenie Gminy Choj-
nów: 
1. op juznióe:  
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni         –   0,74 zi 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni        –   3,90 zi 

c) pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zaję-
tych na  prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności  pożytku publicznego przez orga-
nizacje  pożytku publicznego   –   0,22 zi 

2. op bzpynwóe ęzb ici czaści:   
a) mieszkalnych  za  1 m2 powierzchni  użytko-
wej                                      –   0,62 zi 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni  
użytkowej             – 19,60 zi 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni 
użytkowej:              –   9,24 zi 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych         –   4,01 zi 

e) pozostałych  za 1 m2 powierzchni  użytko-
wej:  w tym  zajętych  na  prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego           –   6,30 zi 

3. op bzpoeęi – 2% ici eauiości, o której mowa 
w przepisach o podatkach dochodowych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części wymienione w § 1 
pkt. 2e), które wchodziły w skład gospodarstwa 
rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa 
w zamian za emeryturę lub rentę z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej, 

2) grunty, budynki i budowle służące wykonywaniu 
zadań związanych z wykorzystaniem na potrze-
by ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem, 
że nie są związane  z działalnością gospodarczą. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ Z 

Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów 
nr XIV/88/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. 
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku 
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. 
Nr 290, poz. 3675). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r.  
 
 
 PRZzWODNICZWCC RADC 

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNĄW 
NR XXVIII/169/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie o iaiy op  oaiapania  aóe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1ZZ1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, 
poz. 327, Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) w związku z art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) zarządza się, co następuje: 

 

 
§ 1 

Uchwałą niniejszą  Rada  Gminy Chojnów: 
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiada-
nia psów, 

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów, 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 
płatności opłaty od posiadania psów, 

Z) zarządza pobór opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy 
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za 
inkaso. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Gminy Chojnów opłatę 
od posiadania psów. 

§ 3 

Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów 
w wysokości 15,00 zł rocznie od każdego psa. 

§ Z 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwa-
nia w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzo-
wego, lub w terminie dwóch tygodni od wejścia 
w posiadanie psa. 

§ 5 

Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysoko-
ści połowy stawki określonej w § 3, jeżeli osoba 
fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku kalendarzowego.  

§ 6 

Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie Urzędu, 
lub bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. 
Pobór opłaty może odbywać się również w drodze 
inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi poszczegól-
nych sołectw: 
Pani Mirosława Grządziel  
– sołectwo Biała, 

Pani Jolanta Pachura 
– sołectwo Biskupin, 
Pan Grzegorz Rudziak 
– sołectwo Budziwojów-Dzwonów, 
Pan Tadeusz Jakubowski 
– sołectwo Czernikowice, 
Pani Renata Ostropolska 
– sołectwo Dobroszów, 
Pan Ryszard Dulik 
– sołectwo Goliszów, 
Pani Helena Szczepanowska 
– sołectwo Gołaczów, 
Pan Jan Gawron 
– sołectwo Gołocin- Pawlikowice, 
Pani Helena Polańska 
– sołectwo Groble, 
Pan Grzegorz Nigbar 
– sołectwo Jaroszówka, 
Pan Bronisław Wajda 
– sołectwo Jerzmanowice, 
Pani Honorata Tajchman 
– sołectwo Konradówka-Piotrowice, 
Pani Charlotte Berezowska 
– sołectwo Krzywa, 
Pan Stanisław Marchewka 
– sołectwo Michów, 
Pan Stanisław Janczak 
– sołectwo Niedźwiedzice, 
Pan Bogusław  Baranowski 
– sołectwo Okmiany, 
Pani Urszula Kudelska 
– sołectwo Osetnica, 
Pani Grażyna  Zielińska 
– sołectwo Rokitki, 
Pani Wanda Danuta Pysak 
– sołectwo Stary Pom, 
Pani Agnieszka  Gąsior 
– sołectwo Strupice, 
Pani zlżbieta Ląd 
– sołectwo Witków, 
Pan Jan Wiszniowski 
– sołectwo Zamienice. 
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§ 7 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być 
przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu Gminy 
do 5 dnia miesiąca następnego. 

§ 8 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od po-
siadania psów w wysokości 20  od kwoty zainka-
sowanej i wpłaconej w terminie organowi podat-
kowemu. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XIV/89/2007 Rady Gminy 
Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów na 2008 r. (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2007 r. Nr 290, poz. 3676,  z 2008 r. 
Nr 76, poz. 926 i Nr 166, poz. 189Z). 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

 PRZzWODNICZWCC RADC 

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 

 
 
 
 

4203 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNĄW 
NR XXVIII/170/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie owueśęenia eyaowości aiaeew  opaiwz op śuopwóe 
iuana ouioeyci na 2009 uow 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 200Z r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 
175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 18Z7; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Gminy 
Chojnów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie Gminy 
Chojnów:  
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie            704,00 zi 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie            1.175,00 zi 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.410,00 zi 
2) od ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o do-
puszczalnej masie całkowitej równej i wyższej 
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia według stawek określonych w załączniku 
nr 1 od niniejszej uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów:  
a) od 3,5 tony do 5,5 ton 
włącznie          1.645,00 zi 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie            1.645,00 zi 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1.645,00 zi 
Z) od ciągników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt Z ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
według stawek określonych w załączniku nr 2 
do niniejszej uchwały.  

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które  łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają 
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dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego)      1.410,00 zi 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego), które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton według stawek 
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilo-
ści miejsc do siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc       1.645,00 zi 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.080,00 zi 

 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Chojnów. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/90/2007 Rady Gminy 
Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości  stawek  podatku od środków 
transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. 
Nr 290, poz. 3677).  

§ Z 

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

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Gminy 
Ciojnóe nu XXVIII/170/2008 z pnia 
25 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4203) 

 
 
STAWKI PODATKU  DLA SAMOCHODĄW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 

RĄWNEJ LUB WYŻSZEJ  NIŻ 12 TON – ART. 8 PKT 2 USTAWY 
 

Liczba osi dopuszczalna 
masa całkowita w tonach 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 2 691,00 2 691,00 
13 1Z 2 691,00 2 691,00 
1Z 15 2 691,00 2 691,00 
15  2 691,00 2 691,00 

TRZY OSIE 
12 17 2 691,00 2 691,00 
17 19 2 691,00 2 691,00 
19 21 2 691,00 2 691,00 
21 23 2 691,00 2 691,00 
23 25 2 691,00 2 691,00 
25  2 691,00 2 691,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 2 691,00 2 691,00 
25 27 2 691,00 2 691,00 
27 29 2 691,00 2 691,00 
29 31 2 691,00 2 691,00 
31  2 691,00 2 691,00 
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Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Gminy 
Ciojnóe nu XXVIII/170/2008 z pnia 
25 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4203) 

 
 

STAWKI PODATKU  DLA CIUGNIKĄW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH 
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁUCZNIE Z NACZEPU LUB PRZYCZEPU 
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDĄW RĄWNEJ 

LUB WYŻSZEJ  NIŻ 12 TON – ART. 8 PKT 4 USTAWY 
 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów ciągnik siodłowy naczepa 
ciągnik balastowy i przyczepa (w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18 2.080,00 2.080,00 
18 25 2.080,00 2.080,00 
25 31 2.080,00 2.080,00 
31  2.080,00 2.080,00 

TRZY OSIE 
12 36 2 080,00 2 080,00 

powyżej 36 Z0 2 691,00 2 691,00 
Z0  2 691,00 2 691,00 

 
 
 

Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Gminy 
Ciojnóe nu XXVIII/170/2008 z pnia 
25 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4203) 

 
 

STAWKI PODATKU  DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTĄRE ŁUCZNIE 
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJA  DOPUSZCZALNU MASĘ CAŁKOWITU RĄWNU 

LUB WYŻSZU NIŻ 12 TON – ART.8 PKT 6 USTAWY 
 

Liczba osi i  dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczep + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawki podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA  OŚ 
12 18 1 6Z5,00 1 6Z5,00 
18 25 1 6Z5,00 1 6Z5,00 
25  1 6Z5,00 1 6Z5,00 

DWIE  OSIE 
12 28 1 6Z5,00 1 6Z5,00 
28 33 1 6Z5,00 1 6Z5,00 
33 36 1 6Z5,00 1 6Z5,00 

powyżej 36 38 2 080,00 2 080,00 
38  2 080,00 2 080,00 

TRZY OSIE 
12 36 1  6Z5,00 1  6Z5,00 

powyżej  36 38 2 080,00 2 080,00 
38 38 2 080,00 2 080,00 
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4204 

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNĄW 
NR XXVIII/173/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e  a uaeie  zcieaęenia  eweieaęeniz  pęa  czionwóe  Ocioiniczej  Siuaży 
Pożaunej za zpziai e pziaianiaci  uaioeniczyci ęzb azwoęeniaci  ożauniczyci 

oujanizoeanyci  uzez Pańaieoeą Siuaż Pożauną ęzb Gmina Ciojnóe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1ZZ1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1Z57, Nr 181, poz. 1337;  
z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 28 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 2Z sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 i 
Nr 113, poz. 98Z; z 2003 r. Nr 52, poz. Z52; z 200Z r. Nr 96, poz. 959; z 
2005 r. Nr 100, poz. 835; z 2006 r. Nr 199, poz. 1Z10; z 2007 r. Nr 89, 
poz. 590 oraz  2008 r. Nr 163, poz. 1015) Rada Gminy Chojnów uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dla członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 zł za 
każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Gminę Chojnów.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Chojnów. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVI/165/2008 Rady Gminy 
Chojnów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 
uchwalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowni-
czych lub szkoleniach pożarniczych organizowa-
nych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Chojnów.  

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZzWODNICZWCC RADC 

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/128/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie z oeażnienia Kieuoeniwa Gminnejo Ośuopwa Pomocy S oiecznej 
e Czeunicy po  opejmoeania pziaiań eobec pizżniwóe aęimeniacyjnyci 
eyniwającyci  z  zaiaey  z  pnia  7  euześnia  2007  u.  o   omocy  oaobom 

z uaenionym po aęimenióe 

 Na podstawie art. 39 ust. Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy 
Czernica uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Czernicy do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych wynika-
jących z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 października 2008 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXI/129/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie zmiany zcieaiy nu X/55/2007 Rapy Gminy Czeunica z pnia 
21 euześnia 2007 u.   e a uaeie  zcieaęenia  Siaiziz  Gminnejo  Ośuopwa 

Pomocy S oiecznej e Czeunicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. Z0 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr X/55/2007 Rady Gminy 
Czernica z dnia 21 września 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernicy w następujący sposób: 
1) w § 5 uchwały wprowadza się pkt 6a 
w brzmieniu: 
„6a. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomo-

cy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 
ze zmianami)”. 

2) w § 8 uchwały dodaje się pkt 5 o brzmieniu: 
„5. Ośrodek w imieniu Gminy prowadzi postę-
powanie w przedmiocie świadczeń rodzin-
nych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i dodatków mieszkaniowych zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 października 2008 r. 
 
 
 

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIĄW 
NR XXIX/277/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaaap ey iaiy eweieaęeniz aiuażawom ocioiniwom za zpziai 
e awcjaci uaioeniczo-jaśniczyci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
2Z sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, 
poz. 1229. z późn. zm.)  Rada  Gminy  Dzierżoniów  uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Strażakom ochotnikom biorącym udział w akcjach 
ratowniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy 
z dnia 2Z sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-
rowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) przyznaje się ekwiwalent pieniężny za udział 
w tych akcjach. 

§ 2 

Wysokość ekwiwalentu ustala się na kwotę: 
– 13 zł za godzinę uczestnictwa w akcji ratowni-
czej,  

– 5 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach. 

§ 3 

zkwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy, ze 
środków przekazanych jednostce OSP w formie 
dotacji. 

§ Z 

O zasadności wypłaty i ilości godzin przyjętych do 
naliczania ekwiwalentu decydują osoby kierujące 
akcją ratowniczą w porozumieniu z władzami jed-
nostki OSP. 

§ 5 

Rrodki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pod-
legają takim samym rozliczeniom jak wszystkie inne 
środki pozyskane z budżetu gminy. 

§ 6 

Rozliczenie środków następuje na podstawie wyka-
zu akcji w których jednostka uczestniczyła wraz 
z ilością uczestników akcji ratowniczej potwierdzo-
nego przez Komendę Powiatową PSP w Dzierżo-
niowie. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXVIII/259/08 Rady Gminy 
Dzierżoniów z dnia 30 października 2008 r. 
w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu strażakom 
ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
25 września 2008 r. 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GĄRA 
NR XXIX/132/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo pęa czionwóe 
Ocioiniczyci  Siuaży  Pożaunyci  z ieuenz  Gminy  Kamienna Góua za zpziai 

e pziaianiz uaioeniczym ęzb azwoęeniz  ożauniczym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej  (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. zm.)  Rada  Gminy 
Kamienna Góra uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Kamienna Góra przysługuje 
ekwiwalent pieniężny: 
1. w wysokości 10 zł za każdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym 

2. w wysokości 6 zł za każdą godzinę udziału 
w szkoleniu pożarniczym  

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kamienna Góra. 
 
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kamienna Góra 
nr XXVII/120/08 z dnia 2Z września 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarni-
czym. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 ZYGMUNT HOMONCIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXIX/154/2008 

z dnia 31 października 2008 r. 

e a uaeie miejacoeejo  ęanz zajoa opauoeania  uzeaiuzennejo 
ieuenz jóuniczejo zioża bazaęiz iJanoeiczwi” 

 Działając ma podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. Z0 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1951 ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 
ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia Z lutego 199Z r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 199Z r. Nr 27, poz. 96 ze zmianami), w związku 
z uchwałą Rady Gminy w Kondratowicach nr XVII/81/2007 z dnia 
23 listopada 2007 r. Rada Gminy w Kondratowicach, po stwierdzeniu zgod-
ności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice”, uchwala miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejsco-
wym, terenu górniczego złoża bazaltu „Janowiczki” w granicach administra-
cyjnych gminy Kondratowice i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako 
akt prawa miejscowego. 

 
R o z d z i a ł  I 

Puze iay ojóęne 

§ 1 

Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęto obszar Gminy Kondratowice 
w obrębach geodezyjnych Kowalskie, Janowiczki 
i Czerwieniec w rejonie terenu górniczego złoża 
bazaltu, pomiędzy wsią Kowalskie, wsią Janowiczki 
i wsią Czerwieniec, przy rzece Mała Rlęza.  

§ 2 

1. Integralne części uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące 
część tekstową, zawarte w rozdziałach: 
I.  Przepisy ogólne; 
II. Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 
objętego planem; 

III. Przepisy dotyczące poszczególnych tere-
nów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi; 

IV. Przepisy końcowe;  
2) rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
a) w rysunku planu obowiązujące są ozna-
czenia wyszczególnione w wyjaśnieniach 
(legendzie) 

b) treść podkładu mapowego nie jest przed-
miotem rysunku planu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 
do projektu planu – stanowiące załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są 
następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach zabudowy lub zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
Z) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej; 
5) droga transportu rolnego dopuszczona do 
transportu urobku; 

6) strefa dopuszczenia budowy urządzeń i bu-
dowli sportowo-rekreacyjnych; 

7) symbole identyfikujące tereny, złożone z: 
a) oznaczenia literowego: 
– P – teren zakładu górniczego –zaplecze 
techniczne, przeróbka i załadunek; 

– PG – teren eksploatacji górniczej – wy-
robisko i zwałowisko; 

– ZL – teren lasu; 
– ZI – teren zieleni izolacyjnej; 
– PZ – teren po eksploatacji górniczej – 
do rekultywacji w kierunku wodno-
leśnym; 

– W  – teren planowanego zbiornika wod-
nego „Maleszów”;   

– R – teren użytków rolnych – bez zabu-
dowy; 

– MR – teren zabudowy zagrodowej; 
– KDL – pas drogi publicznej klasy L (lo-
kalnej);  

b) oznaczenia liczbowego, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie stanowią jego ustaleń i mają charakter in-
formacyjny: 
1) treść podkładu mapowego; 
2) granica udokumentowanego złoża bazaltu; 
3) orientacyjny zasięg planowanego zbiornika 
„Maleszów”; 

Z) orientacyjny zasięg stanowisk archeologicz-
nych; 

5) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków; 
6) granica obszaru górniczego OG „Janowiczki” 
7) granica terenu górniczego TG „Janowiczki”. 

§ Z 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) przepisach szczególnych i odrębnych – rozumie 
się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszej 
uchwały; 

3) obszarze planu – rozumie się przez to teren obję-
ty niniejszym planem miejscowym; 

Z) terenie – rozumie się przez to jednostkę terenu 
o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, stanowiącą część obszaru planu; 

  5) wyrobisku – rozumie się przez to teren objęty 
bezpośrednią eksploatacją złoża, 

  6) zwałowisku – rozumie się przez to tereny, na 
których składowane są: urobek pochodzący 
z wyrobisk lub nadkład gruntu, 

  7) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi; 

  8) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

  9) uciążliwości dla środowiska – rozumie się przez 
to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające ży-
cie albo dokuczliwe dla otaczającego środowi-
ska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie 
odpadami), które stwarzają możliwość pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

10) zabudowie rekreacyjnej – rozumie się przez to 
domki letniskowe jednokondygnacyjne z pod-
daszem o max. powierzchni zabudowy – 
50 m2. 

R o z d z i a ł  II 

Puze iay oboeiązzjące pęa caiejo obazauz objaiejo 
 ęanem miejacoeym 

Uaiaęenia poiyczące zaaap ociuony i waziaiioeania 
iapz  uzeaiuzennejo ouaz  auameiuóe i eawałniwóe  

waziaiioeania zabzpoey 

§ 5 

1. W celu ochrony interesów publicznych ponadlo-
kalnych i lokalnych w zakresie m.in. spełnienia 
wymagań ochrony i kształtowania środowiska 
oraz prawidłowego gospodarowania zasobami 
przyrody, a jednocześnie umożliwienia działalno-
ści eksploatacyjnej złoża przy jednoczesnej mi-
nimalizacji wzajemnych konfliktów oraz optyma-
lizacji korzyści wynikających ze wspólnych dzia-
łań, ustala się zasady kształtowania i wykorzy-
stania przestrzeni obowiązujące na całym obsza-
rze planu, 

2. Obiekty budowlane mogą być realizowane wy-
łącznie na terenach przeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie miejscowym, z zachowa-
niem określonego w rozdziale III przeznaczenia 
i warunków zabudowy. 

3. W obrębie terenów otwartych (użytki rolne, 
tereny zieleni wzdłuż rzeki i lasów) dopuszcza 
się jedynie lokalizacje obiektów infrastruktury 
technicznej. 

Z. Na całym obszarze obowiązywania planu, z wy-
jątkiem terenów MR1, MR2 i MR3 wprowadza 
się zakaz lokalizowania nowych budynków 
mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, 
a także innych, niezwiązanych z działalnością 
górniczą. 

5. W terenach MR dopuszcza się bieżące utrzyma-
nie, remonty, przebudowę i rozbudowę budyn-
ków istniejących. 
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  6. W terenach W dopuszcza się wyłącznie bieżące 
utrzymanie istniejących budynków bez możli-
wości remontów, przebudowy lub rozbudowy. 

  7. W zachodniej części obszaru planu ustala się 
strefę dopuszczenia budowy urządzeń i budow-
li sportowo-rekreacyjnych. 

  8. Sposób usytuowania projektowanych budyn-
ków winien uwzględniać: 
a) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od dróg publicznych, określonych w § 6; 

b) zapewnienie dostępu światła dla istnieją-
cych i projektowanych sąsiednich budyn-
ków przeznaczonych na pobyt ludzi  

c) wymogi wynikające z przepisów szczegól-
nych i odrębnych dotyczące sytuowania bu-
dynków w stosunku do granic działki i są-
siedniej zabudowy. 

d) wymogi zabezpieczenia przed skutkami dzia-
łalności górniczej. 

  9. Wymagana forma dachu:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – 
dwuspadowy symetryczny  o jednakowym 
nachyleniu głównych połaci 30°–50°, lub 
wielospadowy symetryczny o nachyleniu 
połaci min. Z0°, z wysuniętymi okapami, 
z możliwością doświetlenia poprzez realiza-
cję lukarn, świetlików lub okien dachowych, 
zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.; 

b) dla budynków gospodarczych i garaży –   
forma dachu dostosowana do dachu budyn-
ku mieszkalnego, dachy dwuspadowe syme-
tryczne lub wielospadowe o jednakowym 
nachyleniu połaci 20°–Z0°, z wysuniętymi 
okapami,  w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się dachy jednospa-
dowe; 

c) dla budynków produkcyjnych i magazyno-
wych dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci 15°–30°, w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się dachy płaskie. 

d) wymaganym pokryciem dachu dla zabudo-
wy mieszkaniowej i zagrodowej jest da-
chówka ceramiczna lub elementy dachów-
kopodobne, w naturalnym ceglastym kolo-
rze. Wymóg nie dotyczy obiektów ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, dla których 
ustalenia zmienić może WUOZ. 

10. Wysokość liczona od poziomu terenu do kale-
nicy w osi ściany szczytowej, przy zachowaniu 
wymagań dotyczących ochrony interesów osób 
trzecich w zakresie dostępu światła dziennego 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt lu-
dzi, powinna wynosić: 
1) dla nowej zabudowy:  
a) dla budynków mieszkalnych i zagrodo-
wych - do 10 metrów,  

b) dla budynków rekreacji indywidualnej – 
do 8 metrów, 

c) dla budynków produkcyjnych i magazy-
nowych - do 12 metrów, wyjątkowo 
względy technologiczne mogą uzasadnić 
konieczność dopuszczenia do realizacji 
obiektów wyższych, ale nie mogą prze-
kroczyć 15 metrów.  

d) dla budynków gospodarczych – do 8 me-
trów, 

e) dla garaży – do 6 metrów, 
2) przy nadbudowie lub przebudowie obiektów 
istniejących należy zachować wysokości 
określone w  pkt. 1 z dopuszczeniem ich 
zwiększenia o maksymalnie 15 . 

11. Zaleca się stosowanie naturalnych materiałów 
elewacyjnych (drewno, kamień, cegła cera-
miczna, tynk szlachetny). 

12. W zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej 
wprowadza się zakaz stosowania: blach, sid-
dingu, płyt warstwowych (tzw. „obornickich”) 
oraz innych z tworzyw sztucznych, jako mate-
riału wykończeniowego ścian. 

13. Wprowadza się zakaz stosowania od strony 
terenów publicznych ogrodzeń betonowych, 
w tym również prefabrykowanych, poza pod-
murówkami lub słupkami o prostych formach. 

§ 6 

1. W celu utrzymania uporządkowanych linii zabu-
dowy ustala się odległość dla lokalizacji budyn-
ków przy drodze oznaczonej symbolem KDL – 
minimum 5 metrów od linii rozgraniczających 
drogę, 

2. W przypadku uzupełniania zabudowy, w tere-
nach zainwestowanych – lukach budowlanych, 
można nawiązać do istniejącej linii zabudowy, 
przekraczając wyznaczone na rysunku planu linie 
zabudowy, wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

Wauznwi zajoa opauoeania ieuenóe poiyczące 
ociuony  śuopoeiawa   uzyuopniczejo, wzęizuoeejo 

i wuajobuazz 

§ 7 

1. W celu zachowania wymogów ochrony środo-
wiska przy wszelkich działaniach inwestycyj-
nych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji 
i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, 
nakazuje się przestrzeganie zasad określonych 
w aktualnie obowiązujących przepisach szcze-
gólnych i odrębnych, a ponadto ustala się: 
a) Uciążliwości lub szkodliwości dla środowiska 
wywołane przez obiekty urządzenia produk-
cyjne i technologiczne zakładu górniczego nie 
mogą wykraczać poza wyznaczoną w rysun-
ku planu granicę terenu górniczego. 

b) Przepisy ust.1 nie dotyczą krótkotrwałych 
uciążliwości drganiowych i akustycznych 
wywołanych robotami strzałowymi zakładu 
górniczego oraz pochodzącymi ze zwiększo-
nego ruchu pojazdów transportowych wzdłuż 
dróg publicznych.  

c) Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych 
oraz wód deszczowych w sposób pogarsza-
jący stan gleb oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

d) Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych 
dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej dla odprowadzania lub gro-
madzenia ścieków oraz ich oczyszczania. 
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e) Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów 
w systemie zorganizowanym, przy stosowa-
niu na całym obszarze jednolitych zasad – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o od-
padach - w tym obowiązkiem ich wstępnej 
segregacji. 

f) Ograniczenie stosowania zasiarczonych paliw 
stałych dla zaopatrzenia w ciepło obiektów 
realizowanych;  

2. Dopuszcza się odprowadzenie wód dołowych 
z wyrobiska do rzeki Mała Rlęza po zapewnieniu 
odpowiedniej czystości i uzyskaniu pozwoleń 
wymaganych przepisami odrębnymi. 

3. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych 
z działalnością zakładu górniczego wymaga się 
działań profilaktycznych, wynikających z przepi-
sów szczególnych oraz planu ruchu. 

§ 8 

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów 
naturalnych krajobrazu ustala się: 
1. Nakaz utrzymania i ochrony zespołów zieleni 
naturalnej i półnaturalnej na terenach niezwiąza-
nych z działalnością górniczą: 
a) zadrzewień i zalesień zaklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów jako „Lz” i „Ls” (w tym 
enklaw w obrębie terenów rolnych); 

b) spełniających funkcje przeciwerozyjne (za-
drzewienia i zakrzewienia porastające jary, 
wąwozy i skarpy oraz zadrzewienia i zakrze-
wienia śródpolne); 

c) stanowiących biologiczną strefę ochronną 
cieków (przylegające do wód powierzchnio-
wych tereny z trwałą runią łąkową oraz kę-
pami drzew i krzewów), szczególnie w tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
ZL;  

d) pojedynczych drzew – a zwłaszcza staro-
drzewu w liniach rozgraniczających dróg, 
za wyjątkiem niezbędnych cięć pielęgnacyj-
nych. 

2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele 
inwestycyjne. 

3. Nakaz minimalizacji powierzchni terenu zajętej 
pod wyrobiska, zwałowiska i inne obiekty zwią-
zane z działalnością górniczą poprzez: 
a) prowadzenie odkrywki przy minimalnym do-
puszczalnym kącie nachylenia odcinkowego 
zbocza 

b) składowanie kamienia odpadowego i nadkła-
du w wyrobisku wewnętrznym. 

Z. Nakaz selekcjonowania z nadkładu i odrębnego 
składowania humusu, dla wykorzystania przy 
rekultywacji. 

5. Nakaz rekultywacji terenów sukcesywnie wyłą-
czanych z działalności górniczej w kierunku 
wodno-leśnym lub wodno – rolnym,  

6. Dopuszcza się na terenach rolnych, oznaczonych 
symbolem R zmianę sposobu użytkowania na 
cele leśne, z preferencją zajmowania w 1 kolej-
ności gruntów niższych klas, tj; IV do VI, oraz 
niezmeliorowanych. 

§ 9 

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzy-
stania terenów ustala się parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy: 
1. Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale 
utwardzonym na terenach oznaczonych symbo-
lem MR nie może przekraczać Z0  pow. działki 
budowlanej. W przypadku przekroczenia tego 
procentu w zabudowie istniejącej wprowadza 
się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiek-
tów kubaturowych. 

2. Powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
oznaczonych symbolem MR nie powinna być 
mniejsza niż 50  pow. działki budowlanej. 

Zaaapy ociuony pziepziciea wzęizuoeejo 
i zabyiwóe ouaz póbu wzęizuy ea óiczeanej 

§ 10 

1. W celu zachowania i ochrony istniejącej w ob-
szarze substancji zabytkowej przyjmuje się – 
stosownie do przepisów szczególnych – ochronę 
dóbr kultury. 

2. Ustala się strefę „K” ochrony konserwatorskiej – 
ochrony krajobrazu kulturowego wschodniej czę-
ści historycznego układu ruralistycznego wsi 
Kowalskie, gdzie obowiązują następujące usta-
lenia: 
a) Nowy układ komunikacyjny powinien być lo-
giczną kontynuacją istniejącej, historycznej 
sieci dróg. 

b) Nowa zabudowa powinna być zharmonizo-
wana z istniejącą i historyczną kompozycją 
przestrzenno-architektoniczną miejscowości 
w zakresie lokalizacji, skali, ukształtowania 
bryły, formy architektonicznej  i użytego ma-
teriału, przy nawiązaniu do miejscowej histo-
rycznej tradycji budowlanej; kolorystyka 
obiektów powinna uwzględniać rozwiązania 
kolorystyczne występujące w zabudowie hi-
storycznej miejscowości. 

c) Należy stosować zabudowę niewysoką (jed-
no- lub dwukondygnacyjną) ze stromymi da-
chami, krytymi dachówką lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze ceglastym. 

3. Częściowej ochronie podlegają obiekty wy-
szczególnione w gminnej ewidencji obiektów 
zabytkowych prowadzonej przez Wójta Gminy 
i zlokalizowane w obszarze planu: 
a) dom mieszkalno-gospodarczy nr 9  
b) dom mieszkalny nr 10  

Z. Przyjmuje się następujące zasady ochrony poje-
dynczych obiektów architektury: 
a) obowiązuje utrzymanie obiektów w histo-
rycznej formie;  

b) restauracja i modernizacja techniczna winna 
polegać na dostosowaniu współczesnej funk-
cji do wartości zabytkowej; 

c) ochronie podlega starodrzew usytuowany 
przy obiektach. 

5. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące 
obiektów i terenów określonych w ust. 2 i 3 
wymagają uzgodnienia z WUOZ. 
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6. Rozbiórka wymienionych w ust.2 obiektów mo-
że być przeprowadzona w uzasadnionych przy-
padkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii kon-
serwatorskiej i wykonaniu, na koszt inwestora 
dokumentacji inwentaryzacyjnej (pomiarowo – 
fotograficznej), a w razie stwierdzenia takiej po-
trzeby, również orzeczenia o stanie technicz-
nym. 

7. Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne, 
oznaczone  na rysunku planu: 
a) nr 6/68/88-27 AZP; ślady osadnictwa z okre-
su neolitu, pradziejowe ślady osadnictwa, 
ślady osadnictwa z okresu późnego średnio-
wiecza (XIV-XVw); 

b) nr 8/70/88-27 AZP; pradziejowe ślady osad-
nictwa, ślady osadnictwa z okresu późnego 
średniowiecza (XIV-XVw); 

c) nr 11/79/88-27 AZP; ślady osadnictwa 
z okresu neolitu, pradziejowe ślady osadnic-
twa z okresu wczesnego średniowiecza, śla-
dy osadnictwa z okresu późnego średniowie-
cza (XIV-XVw).  

1) W przypadku zamierzeń inwestycyjnych na 
terenie w bezpośrednim sąsiedztwie ww. 
stanowisk archeologicznych obowiązuje wy-
móg przeprowadzenia wyprzedzających, ra-
towniczych badań archeologicznych metodą 
wykopaliskową. Przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę (a dla robót niewymagających 
pozwolenia na budowę – przed realizacja in-
westycji, tj przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych) na-
leży uzyskać pozwolenia Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
przeprowadzenie robót ziemnych na terenie 
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, 
które polegają na przeprowadzeniu wyprze-
dzających, ratowniczych badań archeologicz-
nych metodą wykopaliskową, wykonywa-
nych przez uprawnionego archeologa na 
koszt inwestora. 

2) Dodatkowo, dla robót ziemnych polegających 
na usuwaniu warstwy humusu z pozostałej 
części przedmiotowego terenu (poza zasię-
giem ww. stanowisk archeologicznych), wa-
runkuje się wykonywanie tychże robót pod 
stałym nadzorem archeologicznym, wykony-
wanym przez uprawnionego archeologa rów-
nież za pozwoleniem Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków we Wro-
cławiu. 

8. Na terenach poza występowaniem stanowisk 
archeologicznych i ich sąsiedztwem:  
a) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt-
kiem należy wstrzymać roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpie-
czyć zabytek przy użyciu dostępnych środ-
ków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku 
oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego 
wójta,  

b) wprowadza się wymóg udostępnienia terenu 
do inspekcji przez organy ochrony zabytków, 
a w przypadku odkrycia zabytków archeolo-
gicznych przeprowadzenia na koszt inwestora 
archeologicznych badań ratowniczych. 

Wymajania eyniwające z  oiuzeb waziaiioeania 
 uzeaiuzeni  zbęicznyci 

§ 11 

1. Przestrzeń publiczną stanowią tereny W prze-
znaczone pod planowany zbiornik wodny „Male-
szów”. Zasady zagospodarowania i użytkowania 
terenów określają przepisy szczególne.  

2. Pasy dróg publicznych stanowią prawnie ustalo-
na przestrzeń publiczną, dla której obowiązują 
przepisy szczególne. 

Zaaapy i a oaoby zajoa opauoeania ieuenóe  op-
ęejającyci ociuonie ouaz zaaapy ociuony zpuoeia 
i bez ieczeńaiea  ęzpzi,  eyniwające  z   uze iaóe  

opuabnyci 

§ 12 

W celu zachowania warunków ochrony wód oraz 
umożliwienia dostępu do wody i prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych ustala się: 
1. Wykluczenie możliwości lokalizacji obiektów 
budowlanych na skarpach bezpośrednio opada-
jących do potoków i planowanego zbiornika 
wodnego „Maleszów”. 

2. Na terenach zabudowy, sąsiadujących z po-
wierzchniowymi wodami płynącymi należy każ-
dorazowo lokalizację obiektu budowlanego 
uzgodnić z administratorem cieku. 

3. Ogrodzenia mogą być realizowane w odległości 
co najmniej 1,5 metra od górnej krawędzi skarpy 
brzegowej cieku. 

§ 13 

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej należy: 
1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość 
dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i do-
jazdy niewydzielone o parametrach spełniają-
cych wymagania określone przepisami szczegól-
nymi, jakim powinny odpowiadać drogi pożaro-
we (szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 
3 metry) 

2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrze-
nia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 

Zaaapy i eauznwi  opziaiz i acaęania nieuzciomości 

§ 1Z 

1. Powierzchnia terenów lub działek dla projekto-
wanej działalności górniczej i urządzeń infra-
struktury technicznej powinna być dostosowana 
do założonego programu użytkowego, 
z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów  
i urządzeń  towarzyszących – w  tym  parkin-
gów. 
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2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć za-
pewniony dostęp do drogi publicznej bezpośred-
nio lub poprzez drogę wewnętrzną o min. szero-
kości 6,0 metrów w liniach rozgraniczających 
lub, jeśli wydzielenie drogi wewnętrznej jest 
niemożliwe, po ustalonym i zapisanym w odpo-
wiedniej księdze wieczystej – pasie służebności 
drogowej o min. szerokości Z,5 m. Dla zapew-
nienia dostępu do infrastruktury technicznej 
oprócz ww. służebności drogowej, każda działka 
przeznaczona pod zabudowę lub działalność gór-
niczą powinna posiadać stosowną służebność 
posadowienia niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej.   

3. Podstawowy kąt położenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego dróg publicznych wi-
nien wynosić – 90°; w przypadku podziałów 
dokonanych w obrębie grup istniejących działek 
o innym kącie dominującym - kąt należy odpo-
wiednio dostosować. Narożniki wydzielanych 
działek leżących na skrzyżowaniach dróg należy 
ściąć zgodnie z przepisami odrębnymi dla za-
pewnienia tzw. trójkątów widoczności.  

Z. Projekty podziału działek położonych całkowicie 
lub częściowo w pasie dróg publicznych, powin-
ny być zaopiniowane przez właściwego zarządcę 
drogi. 

5. Projekty podziału wymagające na podstawie 
przepisów odrębnych zgodności z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, nale-
ży uznać za zgodne z tym planem, jeśli uwzględ-
niają linie rozgraniczające wyznaczone w rysun-
ku planu oraz umożliwiają użytkowanie terenu 
zgodnie z parametrami i wskaźnikami ustalonymi 
w niniejszej uchwale.  

Szczejóęne eauznwi zajoa opauoeania ieuenóe 
ouaz ojuaniczenia e ici zżyiwoeaniz, e iym zawaz  

zabzpoey 

§ 15 

Niniejsza uchwała dotyczy projektowanego górni-
czego złoża bazaltu „Janowiczki” podlegającego 
ochronie prawnej na mocy przepisów odrębnych. 
Wszelkie wynikające z działalności górniczej kon-
flikty interesów osób fizycznych i podmiotów po-
winny być rozstrzygane wyłącznie na gruncie ko-
deksu cywilnego. 

Zaaapy obaizji obazauz e zawueaie womzniwacji 
ouaz mopeunizacji, uozbzpoey i bzpoey puój 

§ 16 

1. Obszar planu miejscowego obsługiwany będzie 
przez drogę publiczną oraz drogi wewnętrzne  
(niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicz-
nych). 

2. Droga KDL powiatowa klasy L  zachowuje wie-
lofunkcyjny charakter, realizując równocześnie 
powiązania zewnętrzne i wewnętrzne – przy 
ograniczeniu ilości zjazdów do niezbędnych. 

3. Parametry techniczne drogi publicznej powinny 
odpowiadać określonym w obowiązujących 
przepisach szczególnych. Podstawowe parame-
try drogi określono w § 20. 

Z. W obrębie terenów rolnych, leśnych i zakładu 
górniczego układ komunikacyjny może być, sto-
sownie do potrzeb, uzupełniony o odcinki dróg 
wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych lub 
nowych dróg transportu rolnego.  

Zaaapy   obaizji   obazauz   ouaz   mopeunizacji, 
uozbzpoey   i  bzpoey   ayaiemóe   infuaaiuzwizuy 

iecinicznej 

§ 17 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
a) zachowuje się lokalne ujęcia wody ze źródeł 
i studni kopanych. Dla podmiotów działają-
cych na obszarze objętym planem miejsco-
wym docelowo przewiduje się budowę i roz-
budowę sieci wodociągowej dla zaopatrzenia 
w wodę do celów komunalnych i technolo-
gicznych, 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
a) dla terenów zakładu górniczego położonego 
poza zasięgiem projektowanej sieci komunal-
nej ustala się obowiązek stosowania przy-
obiektowych oczyszczalni, lub szczelnych 
zbiorników z odwozem ścieków do oczysz-
czalni gminnej. 

b) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczysz-
czonych odpowiednio ścieków przemysło-
wych, komunalnych i bytowych do wód po-
wierzchniowych i do ziemi, 

c) ustala się obowiązek odprowadzania wód 
deszczowych z dróg, parkingów i terenów 
produkcyjno – usługowych poprzez urządze-
nia do podczyszczania ścieków – zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a) utrzymuje się zasilanie obszaru ze stacji elek-
troenergetycznych poprzez sieć rozdzielczą 
napowietrzno – kablową i istniejące  stacje 
transformatorowe – według warunków usta-
lonych przez dysponenta urządzeń; 

b) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania w okresie perspektywicznym, 
wynikającego ze sporządzonego bilansu ener-
getycznego nastąpi poprzez modernizację i 
przebudowę (np. wymianę transformatorów) 
istniejących sieci i urządzeń średniego napię-
cia, oraz budowę nowych odcinków linii na-
powietrznych i kablowych; 

Z. Ustala się następujące zasady postępowania 
z odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy 
szczególne: 
a) organizację odbioru komunalnych odpadów 
z zakładu górniczego, 

b) segregację odpadów u źródeł ich powstawa-
nia przy założeniu: 
– zagospodarowania większości substancji 
organicznych we własnym zakresie, se-
lekcji, a następnie wykorzystania surow-
ców wtórnych (szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, makulatura, itp.), 

– wydzielania i przygotowania do odbioru 
odpadów wielkogabarytowych, 

– gromadzenia wyselekcjonowanych odpa-
dów komunalnych w kontenerach i wy-
wóz na składowisko; 
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c) organizację wywozu odpadów przemysło-
wych, w tym niebezpiecznych, w oparciu 
o indywidualne uzgodnienia i przepisy szcze-
gólne 

d) likwidację i rekultywację dzikich wysypisk na 
terenie górniczym. 

5. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
a) ustala się priorytet dla wykorzystywania eko-
logicznych nośników energii. 

6. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji: 
a) utrzymuje się istniejący system łączności 
przewodowej oraz dopuszcza jego budowę, 
rozbudowę i modernizację. 

b) stacje bazowe telefonii komórkowej, w tym 
wieżowe należy lokalizować w odległości od 
budynków mieszkalnych nie mniejszej niż 
100 m.    

S oaób i ieuminy iymczaaoeejo zajoa opauoea-
nia, zuząpzania i zżyiwoeania ieuenóe 

§ 18 

1. Dotychczasowy sposób użytkowania jest do-
zwolony najpóźniej do czasu rozpoczęcia realiza-
cji inwestycji określonej niniejszym planem miej-
scowym. 

2. Nie zezwala się na realizację tymczasowych 
obiektów budowlanych na gruntach niezainwe-
stowanych i nieprzeznaczonych planem do za-
inwestowania. 

R o z d z i a ł  III 

Puze iay poiyczące  oazczejóęnyci ieuenóe 
eypzieęonyci ęiniami uozjuaniczającymi 

§ 19 

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem „PG ” przeznacza się pod 
teren eksploatacji górniczej – wyrobisko i zwa-
łowisko. 

2. W obszarze dopuszcza się eksploatację złoża 
bazaltu sposobem odkrywkowym. Dopuszcza 
się urabianie złoża przy użyciu materiałów wy-
buchowych. 

3. Dopuszcza się składowanie nadkładu i odpadów 
poeksploatacyjnych w zwałowisku wewnętrz-
nym jako element rekultywacji.  

Z. Dla obszaru ustala się: 
a) budowę obiektów i urządzeń z zakresu prze-
mysłu wydobywczego z możliwością, rozbu-
dowy lub modernizacji; 

b) budowę, rozbudowę lub modernizację  sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej; 

c) realizację urządzeń lub budowli komunikacji 
wewnętrznej.  

5. Obiekty i urządzenia wymienione w pkt. Z nale-
ży realizować przy uwzględnieniu: 
a) warunków określonych w odpowiednich 
ustaleniach ogólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 5 i 6 oraz wymogów wyni-
kających z odrębnych przepisów technicz-
nych. 

§ 20 

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem „P” przeznacza się pod 
teren zakładu górniczego – zaplecze techniczne, 
przeróbka i załadunek. 

2. W obszarze dopuszcza się przerób urobku, tym-
czasowe składowanie odpadów poeksploatacyj-
nych i nadkładu –przed transportem do zwało-
wiska wewnętrznego, załadunek urobku do skła-
dów samochodowych. 

3. Dla obszaru ustala się: 
a) budowę obiektów i urządzeń z zakresu prze-
mysłu wydobywczego i transportu z możli-
wością rozbudowy lub modernizacji; 

b) budowę sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej z możliwością rozbudowy lub moder-
nizacji; 

c) budowę urządzeń komunikacji wewnętrznej, 
w tym bocznicy kolejowej z możliwością roz-
budowy lub modernizacji; 

Z. W  obszarze  dopuszcza  się  lokalizację  uzupeł-
niających funkcji przemysłowych lub usługo-
wych związanych z działalnością zakładu górni-
czego.  

5. Dopuszcza się rolno - leśny sposób użytkowania 
terenów niezajętych pod działalność górniczą 
i wyłączanych z działalności górniczej.  

6. Obiekty i urządzenia wymienione w pkt. 3 i Z 
należy realizować przy uwzględnieniu warunków 
określonych w odpowiednich ustaleniach ogól-
nych planu, w tym parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, określonych w § 5 i 6; 
wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 21 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
i oznaczone symbolami „R1, R2, R3, RZ” prze-
znacza się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, 
pod użytki rolne – bez zabudowy. 

2. Dla terenów ustala się: 
a) utrzymanie łąk, pastwisk, upraw polowych 
i ogrodniczych, sadownictwa i stawów ryb-
nych, 

b) utrzymanie oraz budowę sieci infrastruktury 
technicznej oraz dróg dojazdowych;  

c) możliwość zalesień na terenach niezmelioro-
wanych, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

d) możliwość utrzymania i remontu niezbędnych 
obiektów związanych z działalnością zakładu 
górniczego. 

3. Na przedmiotowych terenach wyklucza się: 
a) niszczenie zadrzewień i zakrzewień śródpo-
lnych; 

b) naruszanie lokalnych cieków i niszczenie 
urządzeń melioracyjnych; 

c) lokalizację nowych obiektów budowlanych, 
w tym towarzyszących tzw. działkom rekre-
acyjnym, z wyjątkiem terenu R1; 

d) wytyczenia szlaków turystycznych pieszych 
i rowerowych poza istniejącymi drogami pu-
blicznymi, z wyjątkiem terenu R1. 
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§ 22 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
i oznaczone symbolami „ZL1, ZL2, ZL3” prze-
znacza się pod las. 

2. W terenie ustala się: 
a) utrzymanie i ochronę drzewostanów dla za-
chowania trwałości lasów; 

b) utrzymanie i ochronę istniejących cieków; 
c) użytkowanie zgodne z planami urządzenia la-
sów uwzględniającymi ich ochronny charak-
ter; 

d) możliwość realizacji urządzeń komunikacji 
pieszej i kołowej niezbędnej dla prowadzenia 
właściwej gospodarki leśnej; 

e) możliwość realizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej. 

f) możliwość realizacji, utrzymania i remontu 
niezbędnych obiektów związanych z działal-
nością zakładu górniczego . 

3. W terenach wymienionych w ust. 1 wyklucza 
się dewastację lasów oraz, z wykluczeniem te-
renu ZL1, lokalizację wszelkiego zainwestowania 
(w tym związanego z turystyką) za wyjątkiem 
urządzeń wymienionych w ust. 2. 

§ 23 

1. Tereny po eksploatacji górniczej wydzielony 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
„PZ” przeznacza się do rekultywacji w kierunku 
wodno – leśnym oraz wodno – rolnym. 

2. W terenie ustala się: 
a) zachowanie swobodnego dostępu do wody; 
b) utrzymanie i ochronę istniejących cieków 
i zbiorników z zielenią przybrzeżną, niską i 
wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną; 

c) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej,  

3. W terenach wyklucza się: 
a) zainwestowanie za wyjątkiem urządzeń wy-
mienionych w ust. 2, 

b) odprowadzanie ścieków, za wyjątkiem wód 
deszczowych, roztopowych i dołowych z wy-
robiska; 

c) niszczenie urządzeń regulujących stosunki 
wodne. 

d) budowę ogrodzeń. 

§ 2Z 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonych symbolami „MR1, MR2, 
MR3, MRZ, MR5, MR6, MR7, MR8” ustala się 
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę za-
grodową. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające tere-
nów dla realizacji: 
a) nieuciążliwych form działalności gospodarczej 
o charakterze usługowym na wydzielonych 
działkach lub jako budynków uzupełniających 
na działkach z zabudową mieszkalną, 

b) lokali dla działalności jw. w budynkach 
mieszkalnych, 

c) garaży i budynków gospodarczych wolno sto-
jących, przyległych lub wbudowanych, 

d) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok po-
stojowych i parkingów przyobiektowych, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 
a) utrzymanie dotychczasowego użytkowania – 
istniejących obiektów mieszkalnych i zagro-
dowych oraz budynków gospodarczych, 
z możliwością zmiany sposobu użytkowania 
– zgodnego z funkcją podstawową lub uzu-
pełniającą; 

b) możliwość lokalizacji nowych obiektów 
z wyjątkiem terenów MRZ, MR5, MR6, gdzie 
budowa nowych obiektów jest zabroniona; 

c) możliwość bieżącej konserwacji, remontów, 
przebudowy i rozbudowy istniejących obiek-
tów;  

d) utrzymanie oraz realizację terenów zielonych; 
Z. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nale-
ży realizować przy uwzględnieniu: 
a) warunków określonych w odpowiednich 
ustaleniach ogólnych planu, w tym parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy, 
określonych w § 5 i 6; 

b) wymogów wynikających z odrębnych przepi-
sów technicznych. 

§ 25 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
i oznaczone symbolami „W” przeznacza się pod 
planowany zbiornik wodny „Maleszów”. 

2. W terenach ustala się: 
1) budowę zbiorników, cieków i urządzeń wod-
nych wraz z zielenią przybrzeżną, niską i wy-
soką, stanowiącą ich otulinę biologiczną; 

2) możliwość realizacji inwestycji związanych 
z regulacją cieków i zabezpieczeniem prze-
ciwpowodziowym na odcinkach sąsiadują-
cych z terenami zabudowanymi; 

3) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej, 

Z) możliwość bieżącej konserwacji i utrzymania 
istniejących obiektów użytkowanych nie-
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 
w ust. 1 do czasu zagospodarowania zgod-
nego z planem. 

3. W terenach wyklucza się: 
1) wszelkie zainwestowanie, w tym remonty 
przebudowy i rozbudowy istniejących obiek-
tów za wyjątkiem urządzeń wymienionych 
w ust. 2, 

2) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków,  
3) niszczenie urządzeń regulujących stosunki 
wodne. 

§ 26 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się 
pasy dróg publicznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
1) KDL 1, KDL 2 istniejąca droga gminna klasy 
lokalnej L o docelowej szerokości 15,0 me-
trów w liniach rozgraniczających, jednojez-
dniowa  

2) KDL3- istniejąca droga powiatowa klasy lo-
kalnej L o docelowej szerokości 15,0 metrów 
w liniach rozgraniczających, jednojezdniowa  
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2. Dla dróg publicznych dopuszcza się: 
1) utrzymanie, modernizację i rozbudowę urzą-
dzeń drogowych, dla uzyskania parametrów 
technicznych określonych w przepisach 
szczególnych; 

2) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej oraz pasów zieleni 
izolacyjnej. 

R o z d z i a ł  IV 

Puze iay wońcoee 

§ 27 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości objętych planem w terenach oznaczo-
nych symbolami P, PG – w wysokości 15 . 
 
 
 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 29 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 
Gminy Kondratowice w biuletynie informacji pu-
blicznej. 

§ 30 

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

 ALEKSANDER SKORUPSKI 
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Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Gminy 
e Konpuaioeicaci nu XXIX/154/2008 
z pnia 31  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4209) 
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Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Gminy 
e Konpuaioeicaci nu XXIX/154/2008 
z pnia 31  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4209) 

 
 
 

Rozaiuzyjniacie o a oaobie ueaęizacji za iaanyci e  ęanie ineeaiycji z zawueaz infuaaiuzwizuy 
iecinicznej, wióue naęeżą po zapań eiaanyci jminy ouaz zaaapaci ici finanaoeania, zjopnie 

z  uze iaami o finanaaci  zbęicznyci 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18Z ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 2Z9, 
poz. 210Z z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach rozstrzyga, co następu-
je: 
  

§ 1 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych 
uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Gminy 
e Konpuaioeicaci nu XXIX/154/2008 
z pnia 31  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4209) 

 
 
 

Rozaiuzyjniacie o a oaobie uoz aiuzenia niezezjęapnionyci zeaj enieaionyci 
po  uojewiz miejacoeejo  ęanz zajoa opauoeania  uzeaiuzennejo 

 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy w Kondratowicach rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za 
środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
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4210 

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
NR XX/120/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

e a uaeie  zcieaęenia  zmiany  miejacoeejo   ęanz  zajoa opauoeania 
 uzeaiuzennejo  ieuenz  pziaiwi  nu 72/1  e  obuabie  eai Kaiajinice e jminie 

Lejnicwie Poęe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz 
uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXIX/150/2006 z dnia 25 kwietnia 
2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, zmienionej 
uchwałami: nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i nr XIII/65/07 z dnia 
28 grudnia 2007 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Puze iay ojóęne 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu działki 
nr 72/1, położonego w obrębie wsi Księginice, 
po stwierdzeniu jego zgodności z usta-leniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, uchwalonego 
uchwałą nr IV/1Z/98 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwa-
łami Rady Gminy Legnickie Pole: 
nr XVI/82/200Z z dnia 19 lipca 200Z r. oraz 
nr XIII/6Z/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki:  
1) załącznik nr 1 – rysunek planu 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 na-
leżą do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania.  

§ 2 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
działki nr 72/1 we wsi Księginice, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały 
w skali 1:1000, 

3) obowiązujących przepisach – należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmie-
nione po uchwaleniu planu, ale niesprzeczne 
z ustaleniami planu, 

  Z) terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem przeznaczenia, 

  5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie, 

  6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, 

  7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej 
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

  8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią 
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązują-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zloka-
lizowanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

  9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.0Z.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyć zabudowa kubaturowa.  

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3) oznaczenie literowe terenu, odnoszące się do 
jego przeznaczenia oraz warunków zagospo-
darowania, 

Z) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
stanowią informacje niebędące ustaleniami pla-
nu. 

R o z d z i a ł  2 

Uaiaęenia azczejóioee 

§ Z 

Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego sym-
bolem MN: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążli-
we, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń 
przydomowa. 

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) projektowane budynki winny charakteryzować 
się jednakowymi lub zbliżonymi do siebie para-
metrami kształtowania zabudowy w zakresie 
sposobu usytuowania na działce oraz formy 
i pokrycia dachów; 

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., wy-
stępujące w obrębie poszczególnych działek bu-
dowlanych, winny cechować się podobnym cha-
rakterem. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-
nu objętego planem winny spełniać wymagania 
z zakresu ochrony środowiska, określone sto-
sownymi przepisami odrębnymi; 

2) dachy budynków winny posiadać formę trady-
cyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia 
połaci dachowych od 30 do Z5 stopni. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-
nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy 
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych 
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie 
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8 

Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie ustala się, ze względu 
na ich brak w obszarze planu. 

§ 9 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
15 m od granicy od frontu działek, 5 m – od 
strony drogi nr 13Z/2; 

2) maksymalna wysokość budynków – dwie kon-
dygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2; 
Z) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
– 0,3;  

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,Z. 

§ 10 

Wymagań dotyczących terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na 
ich brak w obszarze planu. 

§ 11 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnię działki – 700 m kw, 
2) minimalna szerokość frontu działki – 18 m. 

§ 12 

Szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie ustala 
się. 

§ 13 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej: 
  1) wjazd na teren MN od strony drogi gminnej – 
nr dz. 130;  

  2) dostawę wody do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z istniejących i projektowanych 
sieci komunalnych; 

  3) zrzut ścieków sanitarnych do istniejących 
i projektowanych komunalnych sieci ścieko-
wych; 

  Z) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych i projektowanych sieci deszczowych; 

  5) zasilanie projektowanej zabudowy w energię 
elektryczną z istniejących lub projektowanych 
sieci elektroenergetycznych i stacji transforma-
torowych na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci; 

  6) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie 
linii kablowych i budowę stacji trans-
formatorowych, dopuszcza się budowę linii na-
powietrzno-kablowych i napowietrznych; 

  7) obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ści zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych, usuwanie ewen-
tualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 
na koszt właściciela terenu (inwestora); 

  8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległości do 1,5 m od granic działki; 

  9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne instalacje grzewcze zasilane gazem, energią 
elektryczną, olejem opałowym lub paliwem sta-
łym, przy spełnieniu wymogów ochrony śro-
dowiska; 

10) gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadów; 
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11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 1Z 

Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów nie ustala 
się. 

R o z d z i a ł  3 

Puze iay wońcoee 

§ 15 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. Z, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, 
związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku 

uchwalenia planu, w wysokości 30 , z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Legnickie Pole. 

§ 17 

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

 DARIUSZ MENDRYK 
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Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Lejnicwie Poęe nu XX/120/08 z pnia 
30  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4210) 
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Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Lejnicwie Poęe nu XX/120/08 z pnia 
30  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4210) 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
UWAG NIz WNIzSIONO 

 
 

Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Lejnicwie Poęe nu XX/120/08 z pnia 
30  ałpzieuniwa 2008 u. ( oz. 4210) 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

KTĄRE NALEŻU DO ZADAR WŁASNYCH GMINY 
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 

1. Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
we wsi Księginice spowoduje wydatki  na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
w wysokości około 28.000 zł. 

2. Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłat, o których mowa w art. 36 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 

4211 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAR 
NR XX/188/2008 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo pęa czionwóe 
Ocioiniczyci Siuaży Pożaunyci za zpziai e pziaianiz uaioeniczym ouaz 
azwoęeniz   ożauniczym  oujanizoeanym    uzez  Pańaieoeą  Siuaż  Pożauną 

ęzb jmina 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, 
poz. 1229 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Członkowi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
uczestniczący w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu ustala się na kwotę: 
– za udział w działaniach ratowniczych – 7 zł, 
– za udział w szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę – 2 złotych za godzinę. 

§ 2 

Wysokość należnego ekwiwalentu ustala się na 
podstawie imiennej listy strażaków, sporządzonej 
przez dowódcę akcji i potwierdzonej przez Komen-
dę Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubań. 

§ Z 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 1Z dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 

 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JACEK JAWORSKI 
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Zaiączniw po zcieaiy Rapy Gminy 
Lzbań nu XX/188/2008 z pnia 
3 juzpnia 2008 u. ( oz. 4211) 
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UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIII/146/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

e a uaeie  zaaap,  iuybz i eyaowości  zaiaęenia  śeiapczeń  ieniażnyci pęa 
czionwóe OSP za zpziai e pziaianiz uaioeniczym ęzb azwoęeniz  ożauniczym 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się ekwiwalent pieniężny za udział w działa-
niu ratowniczym członkom OSP będących straża-
kami, za godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
w wysokości 9,00 zł/godz. 

§ 2 

Ustala się ekwiwalent pieniężny członkom OSP za 
udział w szkoleniu pożarniczym za jedną godzinę 
udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wy-
sokości 6 zł/godz. po przedłożeniu do urzędu gminy 
następujących dokumentów: 
1) świadectwo ukończenia szkolenia wystawione 
przez jednostkę PSP prowadzącą szkolenie, 

2) wykazu członków OSP uczestniczących 
w szkoleniu. 

§ 3 

1. zkwiwalent będzie wypłacany na podstawie 
złożonego wniosku do urzędu przez jednostkę 
OSP biorącą czynny udział w akcji ratowniczej. 

2. Wniosek powinien zawierać: 
1) określenie jednostki ochotniczej straży pożar-
nej biorącej udział w akcji ratowniczej, 

2) wykaz strażaków członków OSP którzy wzięli 
czynny udział w akcji ratowniczej (ujętych 
w wykazie członków OSP uprawnionych do 
udziału w akcji ratowniczej). 

3. Oświadczenie członka OSP o niepobieraniu wy-
nagrodzenia za czas udziału w akcji ratowniczej 
z innego źródła. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 25 września 2008 r. 
 
 
 

 PRZzWODNICZWCC RADC 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 
 
 

4213 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIV/149/08 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

zmieniająca zcieaia e a uaeie zaaap, iuybz i eyaowości śeiapczeń  ieniaż-
nyci pęa czionwóe OSP za zpziai e pziaianiz uaioeniczym ęzb azwoęeniz  

 ożauniczym 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ Z uchwały nr XXIII/1Z6/08  Rady Gminy Męcinka 
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad, 
trybu i wysokości świadczeń pieniężnych dla człon-
ków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym otrzymuje brzmienie:  
„§ Z. Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC RADC 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26268  – Poz. Z21Z 

4214 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIV/150/2008 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

e a uaeie ęiweipacji Samopzieęnejo Pzbęicznejo Zawiapz O iewi Zpuoeoinej 
– Gminnejo Ośuopwa Zpuoeia e Pioiuoeicaci 

 Na podstawie art. 36 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 1Z, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Piotrowicach wraz z punktami lekarskimi 
w Pomocnem i Męcince pod nazwą Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach zwany dalej 
GOZ w Piotrowicach.  

2. Otwarcie likwidacji GOZ w Piotrowicach roz-
pocznie się w następnym dniu  po wejściu 
w życie uchwały. 

3. Termin zakończenia likwidacji GOZ w Piotrowi-
cach, a tym samym działalności GOZ w Piotro-
wicach nastąpi w dniu 31 marca 2009 r. 

Z. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 
dnia zakończenia postępowania likwidacyjnego 
zadania objęte zakresem działania GOZ w Pio-
trowicach realizowane będą na dotychczaso-
wych zasadach. 

§ 2 

Osobom dotychczas korzystającym ze świadczeń 
zdrowotnych GOZ w Piotrowicach dalsze, nieprze-
rwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Rodzinna „ WOMzD” 
w Piotrowicach utworzony na bazie likwidowanego 
GOZ-u w Piotrowicach. 

§ 3 

Likwidatora GOZ w Piotrowicach powoła Wójt Gmi-
ny Męcinka. 

§ Z 

1. Do obowiązków likwidatora należy w szczegól-
ności: 
1) powiadomienie kontrahentów GOZ w Piotro-
wicach o wszczęciu procesu likwidacji; 

2) sporządzenie inwentaryzacji mienia GOZ 
w Piotrowicach na dzień poprzedzający dzień 
postawienia GOZ w Piotrowicach w stan li-
kwidacji oraz dzień poprzedzający dzień za-
kończenia likwidacji GOZ w Piotrowicach; 

3) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwi-
dacji GOZ w Piotrowicach oraz bilansu na 

dzień zamknięcia likwidacji GOZ w Piotrowi-
cach; 

Z) zaspokojenie zobowiązań finansowych GOZ 
w Piotrowicach; 

5) windykacja wymagalnych wierzytelności, 
które w czasie trwania likwidacji okażą się 
ściągalne;  

6) sporządzenie wykazu pracowników likwido-
wanego GOZ w Piotrowicach oraz przygoto-
wanie dokumentacji pracowniczej; 

7) sporządzenie wykazu mienia pozostałego po 
zakończeniu procesu likwidacyjnego; 

8) przekazania dokumentacji zlikwidowanego 
GOZ w Piotrowicach Wójtowi Gminy Męcin-
ka; 

9) sporządzenie i przedstawienie Wójtowi Gminy 
Męcinka sprawozdania z przeprowadzonego 
postępowania likwidacyjnego GOZ w Piotro-
wicach w terminie 21 dni od daty jego za-
kończenia.  

2. Gmina Męcinka przejmie należności i zobowią-
zania GOZ w Piotrowicach według stanu okre-
ślonego bilansem zamknięcia likwidacji GOZ 
w Piotrowicach. 

§ 5 

1. Majątek GOZ w Piotrowicach, po zaspokojeniu 
wierzycieli, staje się własnością gminy. 

2. Majątek ruchomy likwidowanego GOZ w Pio-
trowicach może być odpłatnie przekazany pod-
miotowi, o którym mowa w § 2. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 7 

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

 PRZzWODNICZWCC RADC 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJĄW 
NR XXIII/162/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie obniżenia śuepniej ceny awz z żyia po obęiczania  opaiwz uoęnejo 
e 2009 u. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198Z r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz w związku z komunikatem Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku 
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Mściwojów w 2009 r. 
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 46,50 zi za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JERZY DELANOWSKI 

 
 
 

4216 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJĄW 
NR XXIII/163/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie owueśęenia aiaeew  opaiwz op nieuzciomości ouaz zeoęnień 
e iym  opaiwz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ z późn. zm.) Rada 
Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści wynosi: 
1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,69 zi od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zi 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,32 zi od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,58 zi od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,20 zi od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,80 zi od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 322 –  26270  – Poz. Z216 i Z217 

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,35 zi od 1 m2 powierzchni użytko-
wej. 

3) od budowli – 2  ich wartości określonej na 
podstawie art. Z ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Dla nieruchomości lub ich części zajętych na po-
trzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, 
naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa 
sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo poda-
tek od nieruchomości ustala się w wysokości 
10,00 zi od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, 
budynki, grunty służące wykonywaniu zadań zwią-
zanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem 
ścieków, ochroną przeciwpożarową, kulturalną, 

sportową, usług w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych i cmentarze. 

§ Z 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XI/76/07 Rady Gminy 
Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień w tym podatku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JERZY DELANOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4217 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLĄW 
NR XXV/106/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

e a uaeie z oeażnienia Kieuoeniwa Gminnejo Ośuopwa Pomocy S oiecznej 
e Niecięoeie po  opejmoeania pziaiań eobec pizżniwóe aęimeniacyjnyci 

 Na podstawie art. 39 ust. Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 ze zm.) w związku 
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami) 
Rada Gminy w Niechlowie ustala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Niechlowie do przyznawania 
i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz podejmowania działań wobec dłużników ali-
mentacyjnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Niechlów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 MIROSŁAW SORNAT 
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4218 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXI/212/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz  ieniażnejo pęa czionwóe 
Ocioiniczyci Siuaży Pożaunyci Gminy Oiaea 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 ze zm.) 
Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym, organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Oława, otrzymuje ekwiwalent 
pieniężny w następującej wysokości: 
1. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym            – 15 zł, 

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarni-
czym            –   9 zi. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 
 
 

§ 3 

Traci moc zarządzenie nr 139/2005 Wójta Gminy 
Oława z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie usta-
lenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 DARIUSZ WITKOWSKI 

 
 
 
 

4219 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXII/228/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie zmiany zcieaiy nu XXXI/212/2008 Rapy Gminy Oiaea z pnia 
30   ałpzieuniwa  2008  u.   e  a uaeie  zaiaęenia  eyaowości  eweieaęeniz 

 ieniażnejo pęa czionwóe Ocioiniczyci Siuaży Pożaunyci Gminy Oiaea 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 ze zm.) 
Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Oława nr XXXI/212/2008 
z dnia 30 października 2008 r. § Z otrzymuje 
brzmienie: 
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 30 paź-
dziernika 2008 r.”. 

§ 2 

Pozostałe  postanowienia  uchwały  nie  ulegają 
zmianie. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 DARIUSZ WITKOWSKI 
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4220 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXII/139/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie obniżenia ceny żyia  uzyjmoeanej jawo  opaiaea obęiczania 
 opaiwz uoęnejo na obazauze jminy Paazoeice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 198Z r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
Nr 191, poz. 1Z12, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1825, z 2007 r. 
Nr 109, poz. 7Z7, z 2008  Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Paszowice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok na 
obszarze gminy Paszowice, ustaloną komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zi 
za 1 pi na kwotę 45 zi,– za 1 pi. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XI/60/2007 Rady Gminy 
Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 

obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy 
Paszowice. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 

4221 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXII/140/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie eyaowości aiaeew  opaiwz op nieuzciomości ouaz zeoęnień 
z iejo  opaiwz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3  
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Paszowice uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. od gruntów : 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
0,73 zi op 1 m2  oeieuzcini, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zi op 
1 ia  oeieuzcini, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 0,09 zi op 1 m2  oeieuzcini. 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,59 zi op 1 m2  oeieuzcini 

zżyiwoeej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 18,47 zi op 1 m2   o-
eieuzcini zżyiwoeej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 9,24 zi op 1 m2   o-
eieuzcini zżyiwoeej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 4,01 zi op 1 m2  oeieuzcini 
zżyiwoeej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 3,74 zi op 1 m2   oeieuzcini zżyiwo-
eej. 

3. od budowli 2  ich wartości określonej na pod-
stawie art. Z ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty 
i budynki służące celom: 
a) ochrony przeciwpożarowej, 
b) działalności kulturalnej, 
c) działalności sportowej i rekreacyjnej,  
d) publicznych świadczeń zdrowotnych. 

§ 3 

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej odbywać się będzie 
w drodze inkasa przez wyznaczonych odrębną 
uchwałą inkasentów. 

§ Z 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XI/61/2007 Rady Gminy 
Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień z tego podatku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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4222 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXII/141/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie eyaowości aiaeew  opaiwz op śuopwóe iuana ouioeyci 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) w związku z art. 10 ust. 1 
i ust. 2 i art. 12 ust. Z  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 18Z7, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz. 
531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w 
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2009 r. (M. P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Paszowice uchwala, co na-
stępuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych od jednego środka transportowego: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie            666,- zi 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie         1.088,- zi 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1.330,- zi 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton   
1.572,- zi, 

Z) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
1.088,- zi, 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

w wysokości określonej w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc      1.330,- zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.996,- zi 

§ 2 

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące 
celom: 
a) ochrony przeciwpożarowej; 
b) dowozu dzieci do szkół;  
c) działalności kulturalnej; 
d) funkcjonowania gospodarki komunalnej z wyjąt-
kiem pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 2, Z 
i 6.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ Z 

Traci moc uchwała nr XI/62/2007 Rady Gminy 
Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych zmieniona uchwałą nr XII/72/2007 Rady 
Gminy Paszowice z dnia 18 grudnia 2007 r.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
 



Dziennik Urzędowy 
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Zaiączniw nu 1 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Paazoeice nu XXII/141/2008 z pnia 
28 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4222) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODĄW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ 
MASIE CAŁKOWITEJ RĄWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.392,– 1.512,– 
13 1Z 1.Z52,– 1.572,– 
1Z 15 1.512,– 1.632,– 
15  1.572,– 1.69Z,– 

Trzy osie 
12 17 1.632,– 1.75Z,– 
17 19 1.69Z,– 1.815,– 
19 21 1.75Z,– 1.876,– 
21 23 1.815,– 1.936,– 
23 25 1.876,– 1.996,– 
25  1.936,– 2.057,– 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.996,– 2.116,– 
25 27 2.057,– 2.178,– 
27 29 2.116,– 2.238,– 
29 31 2.178,– 2.582,– 
31  2.238,– 2.582,– 

 
 
 
 
 
 

Zaiączniw nu 2 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Paazoeice nu XXII/141/2008 z pnia 
28 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4222) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA CIUGNIKĄW SIODŁOWYCH I CIUGNIKĄW BALASTOWYCH 
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁUCZNIE Z NACZEPU LUB PRZYCZEPU 
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDĄW RĄWNEJ 

LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.75Z,– 1.815,– 
18 25 1.815,– 1.876,– 
25 31 1.876,– 1.936,– 
31  1.936,– 1.996,– 

Trzy osie 
12 Z0 1.996,– 1.996,– 
Z0  2.238,– 2.582,– 
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Zaiączniw nu 3 po zcieaiy Rapy Gmi-
ny Paazoeice nu XXII/141/2008 z pnia 
28 ęiaio apa 2008 u. ( oz. 4222) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTĄRE ŁUCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 
POSIADAJU DOPUSZCZALNU MASĘ CAŁKOWITU RĄWNU LUB WYŻSZU NIŻ 12 TON 

Z WYJUTKIEM ZWIUZANYCH WYŁUCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIU ROLNICZU PROWADZONU 
PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18    968,– 1.028,– 
18 25 1.028,– 1.088,– 
25  1.088,– 1.150,– 

Dwie osie 
12 28 1.150,– 1.210,– 
28 33 1.210,– 1.270,– 
33 38 1.270,– 1.562,– 
38  1.390,– 1.996,– 

Trzy osie 
12 38 1.392,– 1.578,– 
38  1.Z52,– 1.996,– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4223 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXII/142/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęania eyaowości o iaiy op  oaiapania  aóe, zaaap zaiaęania, 
 obouz ouaz ieuminy  iainości iej o iaiy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 21Z, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 200Z r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1, Nr 175, poz. 1Z57, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 97Z, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz  art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 8ZZ, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2Z5, 
poz. 1775, Nr 2Z9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18Z7, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na 
obszarze gminy Paszowice w wysokości 33,- zi 
(słownie: trzydzieści trzy złote) za każdego psa. 

§ 2 

Oplata od posiadania psów płatna jest z góry bez 
wezwania w terminie do 31 marca roku podatko-
wego lub w terminie dwóch tygodni od dnia wej-
ścia w posiadanie psa. 

§ 3 

Opłata od posiadania psów pobierana jest w wyso-
kości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba 
fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego. 

§ Z 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XI/63/2007 Rady Gminy 
Paszowice z dnia 20 listopada 2007 roku w spra-
wie ustalania wysokości opłaty od posiadania 
psów, zasad ustalania, poboru oraz terminy płatno-
ści tej opłaty. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 
 
 
 
 

4224 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/67/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

o zmianie zcieaiy e a uaeie uejzęaminz zpzieęania  omocy maieuiaęnej 
o  ciauawieuze  aocjaęnym  pęa  zcznióe  zamieazwaiyci  na  ieuenie  Gminy 

Sioazoeice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1Za ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 200Z r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/17/2005 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Stoszowice wprowadza się następujące zmiany: 
1) § Z ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Stypendia przyznawane będą w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów udziału w zajęciach edukacyj-
nych, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze eduka-
cyjnym. 

 2. Stypendium będzie realizowane przez: 
1) refundację wcześniej zapłaconych przez 
wnioskodawcę faktur i rachunków, 

2) regulowania rachunków lub faktur, wy-
stawionych na wnioskodawcę, bezpo-
średnio dostawcy towarów lub usług”; 

2) uchyla się § 5 ust. 2; 

3) w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następują-
cym brzmieniu: 
„8. Stypendia są przyznawane na okresy wska-
zane w art. 90d ust. 10 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stoszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JANUSZ CENDROWICZ 
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4225 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR VIII/69/2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eweieaęeniz  ieniażnejo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1Z2, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. zm.) Rada 
Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Staż Pożarną lub gminę w wysokości: 
1) 1 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratow-
niczym; 

2) 3 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stoszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 25 września 2008 r. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 JANUSZ CENDROWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4226 

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKĄW 
NR XXIV/185/08 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

e a uaeie obniżenia ceny żyia  uzyjmoeanej jawo  opaiaea obęiczenia 
 opaiwz uoęnejo na obazauze jminy Szęiwóe e 2009 uowz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 198Z r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Sulików uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 roku (m. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 
55,80 zł za 1 dt do kwoty Z5,00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2009. 
 
 
 
 PRZzWODNICZWCC RADC 

 JACEK STASZCZUK 
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4227 

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO 
NR XXI/115/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

zmieniająca zcieaia e a uaeie zcieaęenia miejacoeejo  ęanz zajoa opa-
uoeania   uzeaiuzennejo ieuenz  uzeznaczonejo  op ewa ęoaiacja  wuzazyea 

naizuaęnejo iRapziecióe” e uejonie eai Rapziecióe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Z, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 21Z, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568; z 200Z r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1ZZ1 i Nr 175, poz. 1Z57; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr Z8, poz. 327, Nr 138, poz. 97Z 
i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 200Z r. Nr 6, poz. Z1 i Nr 1Z1, 
poz. 1Z92; z 2005 r. Nr 113, poz. 95Z i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr Z5, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880), 
w związku z uchwałą nr III/13/06 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 
2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację kopalni kru-
szywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XI/56/07 Rady Gminy Zagrodno 
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację  
kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi 
Radziechów wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Plan obejmuje następujący obszar: 
1) teren przeznaczony na lokalizację kopalni 
kruszywa naturalnego „Radziechów” 
w rejonie wsi Radziechów, działki nr ewi-
dencyjny: 110, 198, 199, 201, 202 ob-
ręb geodezyjny Radziechów”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  
„§ 6 
1. Ustala się teren przeznaczony pod eksploata-
cję kruszywa naturalnego oznaczony na ry-
sunku planu symbolem PG, którego podsta-
wowe przeznaczenie stanowi działalność 
związaną z wydobywaniem kruszywa natu-
ralnego. 

2. Ustalony teren obejmuje: teren górniczy, ob-
szar górniczy, tereny dróg dojazdowych we-
wnętrznych oraz teren pomocniczy, związany 
z eksploatacją. 

3. Pomiędzy granicą obszaru górniczego a gra-
nicą terenu górniczego ustanawia się pas sze-
rokości 5,0 m, na którym zlokalizowane bę-
dzie tymczasowe składowisko humusu. 

Z. zksploatacja powinna być prowadzona na 
podstawie projektów zagospodarowania złoża 
oraz na podstawie planów ruchu zakładu gór-
niczego, sporządzanych na poszczególne eta-
py eksploatacji. 

  5. Wzdłuż granic odkrywki uformować obrzeża 
i skarpy zgodnie z Polską Normą. 

  6. Minimalna odległość granicy eksploatacji od 
granicy własności nie może być mniejsza niż 
6,0 m.  

  7. Na obszarze złoża ustanawia się trzy filary 
ochronne, mające na celu zabezpieczenie na-
stępujących obiektów: 
– drogi gminnej, działka nr 116 przecinającej 
złoże w jego północnej partii, oddzielająca 
pola eksploatacyjne, 

– nasłupowej stacji transformatorowej zlokali-
zowanej w pobliżu północnej granicy pola 
eksploatacyjnego, 

– napowietrznej linii energetycznej 20 kV bie-
gnącej w pobliżu północnej granicy pola 
eksploatacyjnego. 

  8. Rekultywację należy wykonać w kierunku 
utworzenia zbiorników wodnych oraz wyzna-
czenia terenów pod zalesienie lub rekreację 
zgodnie z dokumentacją rekultywacyjną.  

  9. Przeznaczeniem dopuszczalnym na terenie PG 
jest możliwość lokalizacji obiektów administra-
cyjno-socjalnych i magazynowych oraz urzą-
dzeń  uszlachetniania kopalin i innych urządzeń 
towarzyszących wydobyciu kopalin np. wagi 
samochodowej. 

10. Ustala się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem E. 

11. Ustala  się  przebieg  i  lokalizację  publicznej 
drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem  KDL  –  projektowana  droga  gmin-
na klasy lokalnej, jednojezdniowa, dwupasowa. 
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12. Ustala się szerokość pasa drogowego projek-
towanej drogi na 12,0 m w liniach rozgranicza-
jących. 

13. Dopuszcza się szerokość jezdni 5,50 oraz sze-
rokość poboczy 1,0 m. 

1Z. Ustala się wykonanie obustronnych rowów 
odwadniających”. 

§ 2 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Zagrodnie w Urzędzie Gminy oraz 
we wsi Radziechów, a także poprzez zamiesz-
czenie jej treści na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. 

 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4228 

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO 
NR XXII/122/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia eyaowości eweieaęeniz pęa czionwóe Ocioiniczyci 
Siuaży  Pożaunyci  za zpziai  e pziaianiaci  uaioeniczyci  ęzb  azwoęeniz 
 ożauniczym  oujanizoeanym   uzez  Pańaieoeą  Siuaż  Pożauną  ęzb Gmina 

Zajuopno 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. Z0 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1Z2, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 2Z sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1Z7, poz. 1229 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dla członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych ekwiwalent pieniężny w wysokości 
10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach 
ratowniczych. 

§ 2 

Ustala się dla członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych ekwiwalent pieniężny w wysokości 2,00 zł 
za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę Zarodno. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Zagrodno 
nr XXI/113/08 z dnia 30 października 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną lub Gminę Zagrodno. 

§ Z 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Zagrodno. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZzWODNICZWCC 
 RADC GMINC 

 STANISŁAW OLECHOWSKI 
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO 
NR 115/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

e a uaeie zaiaęenia uozwiapz jopzin  uacy a iew ojóęnopoaia nyci 
pziaiającyci na ieuenie Poeiaiz Wuociaeawiejo 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 1Z2, 
poz. 1592 zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 21Z, 
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 200Z r. Nr 102, 
poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 9Z ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2008 r. Nr Z5, poz. 271) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Miasta 
i Gminy: Kąty Wrocławskie, Sobótka, Wójtów Gminy: Czernica, Długołęka, 
Jordanów Rląski, Kobierzyce, Mietków, Rwięta Katarzyna, Żórawina 
i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Zarząd Powiatu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Wrocławskiego:  

WCKAZ GODZIN PRACC APTzK OGÓLNODOSTWPNCCH PROWADZACCCH DZIAPALNORO 
W NASTWPUJWCCCH GMINACH: 

GODZINC  OTWARCIA LP. NAZWA I ADRzS APTzKI GMINA 
PONIzDZIAPzK - 
PIWTzK 

SOBOTA NIzDZIzLA 

 
  1. 

APTzKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55 – 081 Mietków 

 
Mietków 

 
8.00 – 15.00 

 
9.00 – 13.00 

 
– 

 
  2. 

APTzKA  „POD ORPzM” 
Rynek 10 
55 – 050 Sobótka 

 
Sobótka 

 
8.00 – 19.00 

 
8.00 – 1Z.00 

co czwarta 
niedziela 

11.00 – 13.00 
 
  3. 

APTzKA LzKÓW GOTOWCCH 
ul. Główna 86 
55 – 010 Rwięta Katarzyna 

 
Rwięta Kata-
rzyna 

 
9.00 – 18.00 

 
9.00 – 12.00 

 
– 

 
  Z. 

APTzKA  „POD JzSIONzM” 
ul. Urzędnicza 11 
55 – 020 Żórawina 

 
Żórawina 

 
9.00 – 16.30 

 
10.00 – 13.00 

 
– 

 
  5. 

APTzKA  „MALINOWA” 
ul. Malinowa 2 
55 – 002 Kamieniec Wrocławski  

 
Czernica 

 
8.00 – 20.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
  6. 

APTzKA  „KIzPCZOWSKA” 
ul. Wilczycka 1Z 
55 – 093 Kiełczów 

 
Długołęka 

 
8.00 – 17.30 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
  7. 
 

APTzKA „DLA CIzBIz” 
ul. Tyniecka Z 
55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
Kobierzyce 

 
9.00 -21.00 

 
9.00 -21.00 

 
9.00 -20.00 

 
  8. 
 

APTzKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

Kąty Wrocław-
skie 

 
8.00 – 18.00 

 
8.00 – 12.00 

 
–- 

 
  9. 

APTzKA  „POD ORPzM” 
ul. Robotnicza 12 
55 – 0Z0 Kobierzyce 

 
Kobierzyce 

 
8.30 – 18.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
10. 

APTzKA „HzRBA” 
ul. S. Żeromskiego 1 
55-010 Rw. Katarzyna 

Rwięta Kata-
rzyna 

 
8.00 – 19.00 

 
– 

 
– 

 
11. 

APTzKA  „SPONzCZNA”  
ul. Strzelców 2 
55 – 050 Sobótka 

 
Sobótka 

 
9.00 – 17.00 

 
– 

 
– 
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12. 

APTzKA  „PANAX” 
ul. Wojska Polskiego 8/9 
55 – 003 Czernica 

 
Czernica 

 
9.00 – 16.00 

 
10.00 –12.00 

 
– 

 
13. 
 

APTzKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55 – 09Z Pozina 

 
Długołęka 

 
8.30 – 18.00 

 
– 

 
– 

 
1Z. 
 

APTzKA„GNIzCHOWICKA” 
ul. Wrocławska 57 
55 – 0Z2 Gniechowice 

Kąty  
Wrocławskie 

 
9.00 – 16.00 

 
9.00 – 13.00 

 
– 

 
15. 
 

APTzKA SUPzR – PHARMA 
ul. Czekoladowa 9 
55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
Kobierzyce 

 
9.00 – 21.00 

 
9.00 – 21.00 

 
10.00 – 20.00 

 
16. 

APTzKA  „SPOWIAŃSKA” 
ul. Rwidnicka 6 
55 – 050 Sobótka 

 
Sobótka 

 
8.00 – 19.00 

 
8.30 – 1Z.00 

co 2-ga niedzie-
la - 

11.00 – 13.00 
 
17. 

APTzKA  „MIPA” 
.ul. Kolejowa 15 
55 – 011 Siechnice 

Rwięta Kata-
rzyna 

 
8.30 – 17.00 

 
9.00 – 12.00 

 
– 

 
18. 

APTzKA RODZINNA 
Wojkowice 28 B 
55-020 Żórawina 

 
Żórawina 

 
8.00 – 20.00 

 
9.00 – 13.00 

 
– 

 
19. 

APTzKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 
55 – 075 Bielany Wrocławskie 

 
Kobierzyce 

 
8.30 – 18.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
20. 

APTzKA  „RUMIANKOWA” 
ul. Zmorskiego 1 
55 – 051 Sobótka Zachodnia 

 
Sobótka 

 
9.00 – 18.00 

 
09.00 – 13.00 

 
– 

 
21. 

APTzKA  „SMOLzCKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55 – 070 Smolec 

Kąty Wrocław-
skie 

 
8.30 – 20.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
22. 

APTzKA  „MAPA” 
ul. Rwidnicka 3Z 
55 – 0Z1 Tyniec Mały 

 
Kobierzyce 

 
8.00 – 18.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
23. 

APTzKA   
„POD MODRZzWIzM” 
ul. Modrzewiowa 19 
55 – 011 Siechnice 

 
Rwięta Kata-
rzyna 

 
 

9.00 – 18.00 

 
 

9.00 – 13.00 

 
 
– 

2Z. APTzKA „TCNIzCKA” 
ul. Nowa 5 
55-0Z1 Tyniec Mały 

 
Kobierzyce 

 
8.00 – 18.00 

 
9.00 – 15.00 

 
– 

25. APTzKA  „VzRBzNA” 
ul. Główna 37 
55 – 070 Smolec 

Kąty Wrocław-
skie 

 
9.00 – 16.00 

 
9.00 – 12.00 

 
– 

26. APTzKA  „KAMIzNIzCKA” 
ul. Wrocławska 1Z0 
55 – 002 Kamieniec Wrocławski 

 
Czernica 

 
9.00 – 19.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

27. APTzKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 
Długołęka, 55 – 095 Mirków 

 
Długołęka 

 
9.30 – 16.30 

 
9.30 – 13.00 

 
– 

28. APTzKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska Z6 
55 – 065 Jordanów Rląski 

Jordanów 
Rląski 

 
8.30 – 16.30 

 
9.00 – 13.00 

 
– 

29. 
 
APTzKA  „POD CzDRzM” 
Rynek 15 
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

Kąty Wrocław-
skie 

 
8.30 – 18.00 

 
9.00 – 1Z.00 

 
– 

 
30. 
 

APTzKA „INTzR” 
ul. W. Witosa 5 
55-0Z0 Kobierzyce 

 
Kobierzyce 

 
8.00 – 18.00 

 
8.00 – 13.00 

 
– 

 

§ 2 

1. W celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego dostępności do świadczeń aptekarskich 
w porze nocnej apteki ogólnodostępne pełnią tygodniowe dyżury, co trzydziesty tydzień każda apteka 
w kolejności według ww. wykazu, liczone od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 
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– w dni powszednie:  21.00 – 8.00 
– w soboty:     21.00 – 10.00 
– w niedziele:    20.00 – 08.30  

2. Dostępność do środków farmaceutycznych w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy zapewnia 
się w ten sposób, że apteki pełnią dyżury w godzinach: 10.00 – 1Z.00 kolejno według ww. wykazu. 

3. Apteka wskazana w pkt. 1 wykazu zamieszczonego w § 1 pełni dyżur w 1 tygodniu obowiązywania 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wrocławskiego. 

§ Z 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1Z dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 5 stycznia 2009 r. 
 
 
 CZPONzK ZARZWDU POWIATU 

 MARIUSZ PIOTR SOŁTYSIK 

 WICzSTAROSTA 

 IRENEUSZ SŁOMA 
 
 
 CZPONzK ZARZWDU POWIATU 

 STEFAN KRZYWOSZ 

 
 
 CZPONzK ZARZWDU POWIATU 

 TOMASZ NOWOSIADŁY 
 
 
 
 
 
 
 

POWIAT WROCŁAWSKI 
DYŻURY NOCNE HARMONOGRAM NA 2009 ROK 

LP. NAZWA I ADRzS APTzKI OKRzS DCŻURÓW 

  1. 
APTzKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55 – 081 Mietków 

 
05.01.2009 - 11.01.2009 

 

 
   2. 

APTzKA  „POD ORPzM” 
Rynek 10 

55 – 050 Sobótka 
12.01.2009 - 18.01.2009 

  3. 
APTzKA „LzKÓW GOTOWCCH” 

ul. Główna 86 
55 – 010 Rwięta Katarzyna 

 
19.01.2009 - 25.01.2009 

 

  Z. 
APTzKA  „POD JzSIONzM” 

ul. Urzędnicza 11 
55 – 020 Żórawina 

 
26.01.2009 - 01.02.2009 

 

  5. 
APTzKA  „MALINOWA” 

ul. Malinowa 2 
55 – 002 Kamieniec Wrocławski 

 
02.02.2009 - 08.02.2009 

 

  6. 
APTzKA  „KIzPCZOWSKA” 

ul. Wilczycka 1Z 
55 – 093 Kiełczów 

 
09.02.2009 - 15.02.2009 

 

  7. 
APTzKA „DLA CIzBIz” 

ul. Tyniecka Z 
55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
16.02.2009 - 22.02.2009 

 

  8. 
APTzKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 

55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 
23.02.2009 - 01.03.2009 

 

  9. 
APTzKA  „POD ORPzM” 
ul. Robotnicza 12 
55 – 0Z0 Kobierzyce 

 
02.03.2009 - 08.03.2009 

 

10. 
APTzKA „HzRBA” 
ul. S. Żeromskiego 1 
55-010 Rw. Katarzyna 

 
09.03.2009 - 15.03.2009 
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11. 
APTzKA  „SPONzCZNA” 

ul. Strzelców 2 
55 – 050 Sobótka 

 
16.03.2009 - 22.03.2009 

 

12. 
APTzKA  „PANAX” 

ul. Wojska Polskiego 8/9 
55 – 003 Czernica 

 
23.03.2009 - 29.03.2009 

 

13. 
 

APTzKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55 – 09Z Pozina 

 
30.03.2009 - 05.0Z.2009 

 
 
1Z. 
 

APTzKA  „GNIzCHOWICKA” 
ul. Wrocławska 57 
55 – 0Z2 Gniechowice 

06.0Z.2009 - 12.0Z.2009 

 
15. 
 

APTzKA SUPzR – PHARMA 
ul. Czekoladowa 9 

55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
13.0Z.2009 - 19.0Z.2009 

 
 
16. 
 

APTzKA  „SPOWIAŃSKA” 
ul. Rwidnicka 6 
55 – 050 Sobótka 

20.0Z.2009 - 26.0Z.2009 

 
17. 
 

APTzKA  „MIPA” 
.ul. Kolejowa 15 
55 – 011 Siechnice 

27.0Z.2009 - 03.05.2009 

18. 
APTzKA RODZINNA 
Wojkowice 28 B 
55-020 Żórawina 

 
0Z.05.2009 - 10.05.2009 

 

19. 
APTzKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 

55 – 075 Bielany Wrocławskie 

 
11.05.2009 - 17.05.2009 

 

20. 
APTzKA  „RUMIANKOWA” 

ul. Zmorskiego 1 
55 – 051 Sobótka Zachodnia 

 
18.05.2009 - 2Z.05.2009 

 

21. 
APTzKA  „SMOLzCKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55 – 070 Smolec 

 
25.05.2009 - 31.05.2009 

 

22. 
APTzKA  „MAPA” 
ul. Rwidnicka 3Z 

55 – 0Z1 Tyniec Mały 

 
01.06.2009 - 07.06.2009 

 

23. 
APTzKA  „POD MODRZzWIzM” 

ul. Modrzewiowa 19 
55 – 011 Siechnice 

 
08.06.2009 - 1Z.06.2009 

 

2Z. 
APTzKA „TCNIzCKA” 

ul. Nowa 5 
55-0Z1 Tyniec Mały 

15.06.2009 - 21.06.2009 

25. 
APTzKA  „VzRBzNA” 
ul. Główna 37 
55 – 070 Smolec 

22.06.2009 - 28.06.2009 

26. 
APTzKA  „KAMIzNIzCKA” 
ul. Wrocławska 1Z0 

55 – 002 Kamieniec Wrocławski 
29.06.2009 - 05.07.2009 

27. 
APTzKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 

Długołęka, 55 – 095 Mirków 
06.07.2009 - 12.07.2009 

28. 
APTzKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska Z6 

55 – 065 Jordanów Rląski 
13.07.2009 - 19.07.2009 

29. 
APTzKA  „POD CzDRzM” 

Rynek 15 
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

20.07.2009 - 26.07.2009 

30. 
APTzKA „INTzR” 
ul. W. Witosa 5 
55-0Z0 Kobierzyce 

 
27.07.2009 - 02.08.2009 

 

 
31. 

APTzKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55 – 081 Mietków 

 
03.08.2009 - 09.08.2009 
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32. 
APTzKA  „POD ORPzM” 

Rynek 10 
55 – 050 Sobótka 

 
10.08.2009 - 16.08.2009 

33. 
APTzKA „LzKÓW GOTOWCCH” 

ul. Główna 86 
55 – 010 Rwięta Katarzyna 

 
17.08.2009 - 23.08.2009 

 

3Z. 
APTzKA  „POD JzSIONzM” 

ul. Urzędnicza 11 
55 – 020 Żórawina 

 
2Z.08.2009 - 30.08.2009 

 

35. 
APTzKA  „MALINOWA” 

ul. Malinowa 2 
55 – 002 Kamieniec Wrocławski 

 
31.08.2009 - 06.09.2009 

 

36. 
APTzKA  „KIzPCZOWSKA” 

ul. Wilczycka 1Z 
55 – 093 Kiełczów 

 
07.09.2009 - 13.09.2009 

 

37. 
APTzKA „DLA CIzBIz” 

ul. Tyniecka Z 
55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
1Z.09.2009 - 20.09.2009 

 

38. 
APTzKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 

55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 
21.09.2009 - 27.09.2009 

 

39. 
APTzKA  „POD ORPzM” 
ul. Robotnicza 12 
55 – 0Z0 Kobierzyce 

 
28.09.2009 - 0Z.10.2009 

 

Z0. 
APTzKA „HzRBA” 
ul. S. Żeromskiego 1 
55-010 Rw. Katarzyna 

 
05.10.2009 - 11.10.2009 

 

Z1. 
APTzKA  „SPONzCZNA” 

ul. Strzelców 2 
55 – 050 Sobótka 

 
12.10.2009 - 18.10.2009 

 

Z2. 
APTzKA  „PANAX” 

ul. Wojska Polskiego 8/9 
55 – 003 Czernica 

 
19.10.2009 - 25.10.2009 

 

Z3. 
APTzKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55 – 09Z Pozina 

 
26.10.2009 - 01.11.2009 

 

ZZ. 
APTzKA  „GNIzCHOWICKA” 

ul. Wrocławska 57 
55 – 0Z2 Gniechowice 

 
02.11.2009 - 08.11.2009 

 

Z5. 
APTzKA SUPzR – PHARMA 

ul. Czekoladowa 9 
55 – 0Z0 Bielany Wrocławskie 

 
09.11.2009 - 15.11.2009 

 

Z6. 
APTzKA  „SPOWIAŃSKA” 

ul. Rwidnicka 6 
55 – 050 Sobótka 

 
16.11.2009 - 22.11.2009 

 

 
Z7. 

APTzKA  „MIPA” 
.ul. Kolejowa 15 
55 – 011 Siechnice 

 
23.11.2009 - 29.11.2009 

 

Z8. 
APTzKA RODZINNA 
Wojkowice 28 B 
55-020 Żórawina 

 
30.11.2009 - 06.12.2009 

 

Z9. 
APTzKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 

55 – 075 Bielany Wrocławskie 

 
07.12.2009 - 13.12.2009 

 

50. 
APTzKA  „RUMIANKOWA” 

ul. Zmorskiego 1 
55 – 051 Sobótka Zachodnia 

 
1Z.12.2009 - 20.12.2009 

 

51. 
APTzKA  „SMOLzCKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55 – 070 Smolec 

 
21.12.2009 - 27.12.2009 

 

52. 
APTzKA  „MAPA” 
ul. Rwidnicka 3Z 

55 – 0Z1 Tyniec Mały 

 
28.12.2009 - 03.01.2010 
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POWIAT WROCŁAWSKI 
DYŻURY W ŚWIĘTA I DNI WOLNE HARMONOGRAM 

LP. NAZWA I ADRzS APTzKI OKRzS DCŻURÓW 

1. 
APTzKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 

55 – 075 Bielany Wrocławskie 

 
12.0Z.2009 

 

2. 
APTzKA  „RUMIANKOWA” 

ul. Zmorskiego 1 
55 – 051 Sobótka Zachodnia 

 
13.0Z.2009 

 

3. 
APTzKA  „SMOLzCKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55 – 070 Smolec 

 
01.05.2009 

 

Z. 
APTzKA  „MAPA” 
ul. Rwidnicka 3Z 

55 – 0Z1 Tyniec Mały 
03.05.2009 

5. 
APTzKA  „POD MODRZzWIzM” 

ul. Modrzewiowa 19 
55 – 011 Siechnice 

 
11.06.2009 

 

 
6. 

APTzKA „TCNIzCKA” 
ul. Nowa 5 

55-0Z1 Tyniec Mały 

 
15.08.2009 

 

7. 
APTzKA  „VzRBzNA” 
ul. Główna 37 
55 – 070 Smolec 

 
01.11.2009 

 

8. 
APTzKA  „KAMIzNIzCKA” 
ul. Wrocławska 1Z0 

55 – 002 Kamieniec Wrocławski 

 
11.11.2009 

 

9. 
APTzKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 

Długołęka, 55 – 095 Mirków 

 
25.12.2009 

 

10. 
APTzKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska Z6 

55 – 065 Jordanów Rląski 

 
26.12.2009 

 

11. 
APTzKA  „POD CzDRzM” 

Rynek 15 
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

01.01.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4230 

ZARZUDZENIE BURMISTRZA LUDKA-ZDROJU 
NR 293/08 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

e  a uaeie  zciyęenia  zauząpzenia  nu  80/07  Bzumiaiuza  Ląpwa-Zpuojz 
z pnia 13 weieinia 2007 u.  e a uaeie  eauznwóe  zpzieęania  zezeoęeń  na 

śeiapczenie zaizj womznaęnyci na ieuenie Gminy Ląpew-Zpuój 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1Z2, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) 
w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r) oraz 
rozporządzenia Ministra Rrodowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu określenia wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  (Dz. U. Nr 5, poz. 33 z 2006 r.) 
zarządzam, co następuje: 
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§ 1 

Uchylam  zarządzenie  nr 80/07  Burmistrza  Lądka-
-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wa-
runków udzielania zezwoleń na świadczenie usług 
komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi 
Wydziału Infrastruktury. 
 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 1Z dni od 
dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 BURMISTRZ 
 Osoba pełniąca funkcję 

 Burmistrza Lądka-Zdroju 

 KAZIMIERZ SZKUDLAREK 
 
 
 

4231 

  

 PREZES  Wrocław, dnia 5 grudnia 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-Z210-5Z/2008/206/VIII-A/MB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. Z7 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  poz. 625, Nr 10Z, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 12Z, Nr 52, poz. 3Z3, Nr 115, 
poz. 790, Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz 
w związku z art. 10Z ustawy z dnia 1Z czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 
Z9, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 98Z, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 200Z r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 6Z, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 152Z), 

 o uoz aiuzeniz enioawz 

z dnia 11 września 2008 r. 
uzupełnionego pismami: z dnia 10 i 16 października, 17 i 28 listopada 

oraz 3 grudnia 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Puzepaiabiouaiea Eneujeiycznejo iENERGETYKA-ROKITA” S . z o.o. 
z siedzibą w Brzegu Dolnym 

zwanego dalej Przedsiębiorstwem 
 

 oaianaeiam 

zaieieupzić iauyfa pęa cie ia 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji, na okres po pnia 31 aiycznia 2010 u. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 1Z czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. Z7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na:  
– eyieauzanie cie ia nr WCC/110/Z00/U/OT-6/98/AD, ze zmianami: z dnia 7 listopada 2001 r. 
nr WCC/Z20A/206/W/3/2001/MJ i z dnia 15 października 2007 r. nr WCC/Z20-ZTO/ 
/206/W/OWR/2007/JK, 
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–  uzeayianie i pyaiuybzcja cie ia nr PCC/Z38/206/U/OT-6/98/AD, ze zmianami: z dnia 6 grudnia 1999 r. 
nr PCC/Z38/S/206/U/3/99, z dnia 7 listopada 2001 r. nr PCC/Z38A/206/W/3/2001/MJ, z dnia 
21 sierpnia 2002 r. nr PCC/Z38B/206/W/OWR/2002/HC, z dnia 16 maja 2005 r. 
nr PCC/Z38C/206/W/OWR/2005/JJ i z dnia 15 października 2007 r. nr PCC/Z38-ZTO/206/ 
/W/OWR/2007/JK, oraz 

– na obuói cie iem z dnia 6 czerwca 2006 r. nr OCC/331/206/W/OWR/2006/MK, 
w dniu 12 września 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. Z7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URz, 
oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. Z7 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes 
URz zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy 
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. ZZ÷Z6 tej ustawy. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że 
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. ZZ i Z5 ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193, poz. 1Z23). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego 
roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla 
pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w 
roku 2007, określonych na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji cie-
pła, o których mowa w art. Z5 ust. 5 ustawy – Prawo energetycznem został przyjęty zgodnie z wnio-
skiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZzNIz 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. Z79Z6 pkt 1 
i art. Z79Z7 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji 
w całości lub w części (art. Z79Z9 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Opeoianie naęeży  uzeaiać na apuea Poizpnioeo-Zaciopniejo Oppziaiz Teuenoeejo Uuzapz Rejzęacji 
Eneujeiywi – zę. Mauazaiwa Józefa Piiazpawiejo 49–57, 50-032 Wuociae.  

3. Stosownie do art. 31 ust. Z i art. Z7 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Z. Stosownie do art. Z7 ust. Z ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 1Z dni i nie później niż do Z5 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji znergetyki 

 DYREKTOR 
 POPUDNIOWO-ZACHODNIzGO 
  ODDZIAPU TzRzNOWzGO 
 URZWDU RzGULACJI zNzRGzTCKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 JadwJaa GgagGowola 
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Puzepaiabiouaieo Eneujeiyczne iEneujeiywa-Rowiia” 

S óiwa z ojuaniczoną op oeiepziaęnością 
z aiepzibą e Buzejz Doęnym 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji znergetyki 
z dnia 5 grudnia 2008 r. nr OWR-Z210-5Z/2008/206/VIII-A/MB 

 

 
1. Objaśnienia  ojać zżyeanyci e iauyfie 

 
Uaiaea – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 10Z, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 12Z, 
Nr 52, poz. 3Z3, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112). 

Roz ouząpzenie iauyfoee – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1Z23). 

Roz ouząpzenie o fznwcjonoeaniz ayaiemóe cie-
 ioeniczyci Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funk-
cjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 92). 

Tauyfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązu-
jący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą. 

Guz a iauyfoea – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania. 

Puzepaiabiouaieo eneujeiyczne, a uzepaeca – 
Przedsiębiorstwo znergetyczne „znergetyka- Roki-
ta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Brzegu Dolnym, prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. 

Opbiouca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym. 

Źuópio cie ia – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła. 

Sieć cie ioenicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

Puzyiącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go. 

Wazei cie ęny – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 

regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych. 
Inaiaęacja opbioucza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie. 

Obiewi – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi. 

Uwiap  omiauoeo-uozęiczenioey – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod-
stawę do obliczenia należności z tytułu dostarcza-
nia ciepła. 

Moc cie ęna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu. 

Zamóeiona moc cie ęna – ustalona przez odbiorcę 
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-
tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

Wauznwi obęiczenioee: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznej, 
w której zlokalizowane są obiekty, do których 
jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura wody. 

Nieęejaęne  obieuanie cie ia – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycz-
nym, z całkowitym lub częściowym pominięciem 
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszo-
wanie pomiarów dokonywanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy. 
 

2. Zawuea pziaiaęności joa opauczej zeiązanej 
z zao aiuzeniem e cie io 
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Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesy-
łania, dystrybucji i obrotu ciepłem. Działalność ta 
prowadzona jest na podstawie udzielonych przez 
Prezesa Urzędu Regulacji znergetyki koncesji z dnia 
28 października 1998 r., na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/Z20/206/U/OT-6/ 
/98/AD ze zmianami  
z dnia 7 listopada 2001 r. nr WCC/Z20A/ 
/206/W/3/2001/MJ,  
z dnia 15 października 2007 r. nr WCC/Z20-
ZTO/206/W/OWR/2007/JK, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/Z38/ 
/206/U/OT-6/98/AD ze zmianami 
z dnia 6 grudnia 1999 r. nr PCC/Z38/S/ 
/206/U/3/99,  
z dnia 7 listopada 2001 r. nr PCC/Z38A/ 
/206/W/3/2001/MJ,  
z dnia 21 sierpnia 2002 r. nr PCC/Z38B/206/ 
/W/OWR/2002/HC, 

z dnia 16 maja 2005 r. nr PCC/Z38C/206/ 
/W/OWR/2005/JJ, 
z dnia 15 października 2007 r. nr PCC/Z38-
ZTO/206/W/OWR/2007/JK, oraz 

– na obrót ciepłem z dnia 6 czerwca 2006 r. 
nr OCC/331/206/W/OWR/2006/MK. 

 

3. Popziai opbioucóe cie ia na juz y iauyfoee 
 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia taryfo-
wego wyodrębniono następujące grupy taryfowe: 
 
Guz a iP” – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest za pośrednictwem parowej sieci ciepłowniczej 
sprzedawcy. 
 
Guz a iM” – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej 
i węzłów cieplnych sprzedawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ropzaje ouaz eyaowość cen i aiaeew o iai 
 
 
4.1. Ceny i aiaewi o iai za cie io 
 
      Guz a iauyfoea iP” 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok ZZ 818,0Z 5Z 678,01 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 3 73Z,8Z Z 556,50 

Cena ciepła zł/GJ 27,86 33,99 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6,57 8,02 

zł/MW/rok 12 366,21 15 086,78 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 030,52 1 257,23 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5,01 6,11 

 
  * ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 . 

 
      Guz a iauyfoea iM” 
 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok Z5 750,5Z 55 815,66 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 3 812,55 Z 651,31 

Cena ciepła zł/GJ 2Z,39 29,76 
Cena nośnika ciepła zł/m3 6,57 8,02 

zł/MW/rok 16 3Z8,19 19 9ZZ,79 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 362,35 1 662,07 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,21 12,Z6 

 
  * ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 . 
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4.2. Siaewi o iai za  uzyiączenie po aieci cie ioeniczej 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do wodnej sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące 
stawki opłat za przyłączenie do sieci. 
 

Ropzaj  uzyiącza 2xDN 
[mm] 

Siaewi o iai neiioo 
[zł/mb] 

DN 32 113,00 
DN Z0 121,00 
DN 50 12Z,00 
DN 65 135,00 
DN 80 1Z6,00 

*do stawek opłat netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Sprzedawca nie przewiduje przyłączania odbiorców do ciepłowniczej sieci parowej w okresie obowiązy-
wania taryfy. W przypadku wystąpienia odbiorcy z wnioskiem o przyłączenie do sieci parowej, sprzedaw-
ca niezwłocznie wystąpi do Prezesa URz z wnioskiem o zmianę taryfy zakresie ustalania stawek opłat za 
przyłączenie. 
 

5. S oaób obęiczania o iai 
 
Mieaiaczna uaia o iaiy za zamóeioną moc cie ęną 
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

O iaia za cie io – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozlicze-
niowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła 
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej. 

O iaia za nośniw cie ia – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do 
napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instala-
cjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny no-
śnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Mieaiaczna uaia o iaiy aiaiej za zaizji  uzeayioee 
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 

O iaia zmienna za zaizji  uzeayioee – pobierana 
za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazań układu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłą-
czu do węzła cieplnego albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz stawki opłaty 
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy tary-
fowej. 

O iaia za  uzyiączenie – obliczana jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 
 

6. Wauznwi aioaoeania cen i aiaeew o iai 
 
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościo-
wych nośnika ciepła standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozpo-
rządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowni-
czych. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 
odbiorcy, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale Z rozporządzenia taryfowego. 
 

7. W uoeapzanie zmian cen i aiaeew o iai 
 
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji znergetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 1Z dni i nie później niż 
do Z5 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem, co najmniej 1Z dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia. 

 
 CZPONzK ZARZWDU 

 ANDRZEJ GMUR 

 PRzZzS ZARZWDU 
 DCRzKTOR GzNzRALNC 

 ZBIGNIEW STAWIŃSKI 
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

o eyniwaci eybouóe zzz einiającyci po Rapy Miejawiej e Żmijuopzie 
 uze uoeapzonyci e pniz 7 juzpnia 2008 u,. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 15Z7 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do pu-
blicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigro-
dzie przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2008 r. 

 
I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandyda-
tów. 

C. Wybrano 1 radnego. 
D. Uprawnionych do głosowania było 1 669 osób. 
z. Wydano kart do głosowania 153 wyborcom. 
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 153, to jest 
9,17  uprawnionych do głosowania. 

G. Głosów ważnych oddano 151, to jest 98,69  ogólnej liczby głosów oddanych. 
H. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 1,31  ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 
Wyniwi eybouóe: 
Owuaj eybouczy nu 1, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 153. 
D. Głosów ważnych oddano 151. 
z. Rapnym zoaiai eybuany: 
 z listy nr 1 KWW WSPÓLNOTA SAMORZWDOWO-LUDOWA 
 1) WOJTKOWIAK Ryszard 
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 KOMISARZ WCBORCZC 
 Wz WROCPAWIU 

 WACŁAWA MACIŃSKA 
 
zgzemplarze 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. 0-71/3Z0-6Z-7Z, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/76Z-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. Z01, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–2Z,  

tel. 0-7Z/8Z9-Z0-70, 

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. 0-71/3Z0-62-02. 

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. 0-71/3Z0-62-5Z. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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