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446

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
NR XIII/69/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rają Miejhwiej w JejIinie-Zjroju z jnia
29 paźjzierniwa 1999 rowu w hprawie owreśIenia zahaj nabącia, zbącia
 i obciążenia nieruchomości gruntowąch oraz ich wąjzierżawiania Iub najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” i pkt 15, art.  0 ust.2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 1 2, poz. 159  z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 23
ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 2 oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 200  r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co
następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-
Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieru-
chomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
najmu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§12a. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
jej podziału wynosi 30d.”

2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§15a. Nieruchomości położone na obszarach dla
których nie został uchwalony plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, mogą być przedmiotem dzier-
żawy, najmu lub użyczenia na okres do 10 lat.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jedlina-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

447

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K TACH WRECŁAWSKICH
NR XVI/149/08

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w hprawie najania nazw uIic w Nowej Whi Kącwiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz. 1271,
Nr 21 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 200  r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1  1,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U Nr  8, poz.
327, Nr 138, poz. 97  i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwy powstałym ulicom w Nowej Wsi
Kąckiej
r ul. Gradowa w granicach działki nr 519
r ul. Promykowa w granicach działki nr 57 
r ul. Jarzębinowa w granicach działki nr 518 i 526/2

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na mapie, stanowiącej załączniki nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK
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448

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAT CH WRECŁAWSKICH
NR XVI/150/08

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w hprawie najania nazw uIic w Samotworze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz. 1271,
Nr 21 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 200  r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1  1,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr  8, poz.
327, Nr 138, poz. 97  i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwy nowo powstałym ulicom w
Samotworze
r ul. Dębowa w granicach działki nr 17/7
r ul. Wrocławska w granicach cz. działki nr 55

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na  mapie, stanowiącej załączniki nr
1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAT CH WRECŁAWSKICH
NR XVI/151/08

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w hprawie najania nazw uIic w Bogjahzowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz. 1271,
Nr 21 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 200  r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1  1,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr  8, poz.
327, Nr 138, poz. 97  i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwy nowo powstałym ulicom w
Bogdaszowicach:
r ul. Główna w granicach działki nr 516
r ul. Pałacowa w granicach działki nr  96
r ul. Kościelna w granicach działki nr 563
r ul. Chmielna w granicach działki nr 512
r ul. Łąkowa w granicach działki nr 503
r ul. Jutrzenki w granicach działki nr 199/3
r ul. Tęczowa w granicach działki nr 515
r ul .Torfowa w granicach działki nr 509
r ul. Brzoskwiniowa w granicach działki nr 511
r ul. Jagodowa w granicach działki nr 513
r ul. Dębowa w granicach działki nr 520
r ul. Jesionowa w granicach działki nr 51 
r ul. Leśna w granicach działki nr 559
r ul. Ziołowa w granicach działki nr 517
r ul. Truskawkowa w granicach działki nr 203/20
r ul. Poziomkowa w granicach działki nr 205/23
r ul. Fiołkowa w granicach działki nr 519 i 205/11
r ul. Borówkowa w granicach działki nr 20 / 7

r ul. Konwaliowa w granicach działki nr 20 /15
r ul. Malinowa w granicach działki nr 20 /19

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na  mapie, stanowiącej załączniki
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAT CH WRECŁAWSKICH
NR XVI/153/08

z dnia 25 stycznia 2008 r.

o zmianie uchwałą w hprawie uhtaIenia opłatą targowej jziennej na terenie
miahta i gminą Kątą Wrocławhwie w rowu 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz.
1271, Nr 21  poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
z 200 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.
1  1 , Nr 175 poz. 1 57, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr  8, poz. 327, Nr 138, poz. 97 , Nr 173, poz. 1218), art. 15 ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8  , Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2 9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18 7, Nr 2 5, poz.
1775) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/128/07 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i
gminy Kąty Wrocławskie w roku 2008 (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 298,
poz. 3961) wprowadza się następujące zmiany:

r § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustalone w § 1 dzienne stawki opłaty targo-
wej r w drodze inkasa od podmiotów sprzedają-
cych r pobiera Zdzisław Posadowski”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK

451

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NEWEJ RUDZIE
NR 102/XIII/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr 66/VIII/07 Rają Miejhwiej w Nowej Rujzie z jnia
30 maja 2007 rowu w hprawie prząjęcia programu pomocą ujzieIanej przej-
hiębiorcom na terenie miahta Nowa Ruja w ramach wąłączeń grupowąch r
                                               inwehtącje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.  0 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2,
poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 98 , Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 21 , poz.
1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 200  r.
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1  1, Dz. U. Nr 175, poz. 1 57;
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Dz. U. Nr  8, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 97 , Dz. U. Nr 173, poz.
1218) oraz art. 5 ust. 1, 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121,
poz. 8  , zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 2 5, poz. 1775,
Nr 2 9, poz. 1828, Nr 251, poz. 18 7) oraz art. 1, art. 2, art. 3 Rozporzą-
dzenia Komisji (WE) Nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 220 /2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001
w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368/85) Rada
Miejska w Nowej Rudzie uchwala:
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§ 1

W uchwale nr 66/RIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Ru-
dzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia
programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na tere-
nie miasta Nowa Ruda w ramach wyłączeN grupowych
r inwestycje wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 na koNcu, kropkę zastępuje się prze-

cinkiem i dodaje zdanie: „Dz. Urz. WE L 63 z
28.02.200  oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr
1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniają-
cym rozporządzenie (WE) nr 220 /2002, (WE) nr
70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do
przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L
368 z 23.02.2006 r.)”.

2. W § 1 ust.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„pomocy udzielanej dla działalności związanej z
wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpo-
średnio z ilością wywożonych produktów, z usta-
nowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyj-
nej lub z bieżącymi wydatkami dotyczącymi dzia-
łalności wywozowej”.

3. W § 1 ust.2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„pomocy uwarunkowanej użyciem towarów pro-
dukcji krajowej na niekorzyść towarów przywożo-
nych”.

 . W § 1 ust. 2 dodaje się pkt.   w brzmieniu:
„w stosunku do pomocy w ramach rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1 07/2002”.

5. W § 10 ust. 1 skreśla się wyrazy:
„że ogólna intensywność pomocy netto nie prze-
kracza  0d”, a w to miejsce wpisuje się zdanie:
„że maksymalna dopuszczalna intensywność po-
mocy brutto wynosi do  0d”.

6. W § 10 ust. 2 pkt.  otrzymuje brzmienie:
„stworzone zatrudnienie (obejmujące dotychcza-
sowe miejsca pracy jak i nowo utworzone) zosta-
nie utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat”.

7. W§ 10 ust.2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

„a także, że inwestycja będzie utrzymana w re-
gionie otrzymującym pomoc przez okres co naj-
mniej pięciu lat".

8. W§ 10skreślasięust.3.
9. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc w ramach programu może być udzie-
lana, jeżeli ogólna kwota kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą nie przekracza 25 mln euro
oraz wielość pomocy wynosi nie więcej niż 50d
intensywności pomocy regionalnej, a ogólna war-
tość pomocy brutto nie przekracza 15 mln euro".

10. W§ 11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Pomoc udzielana na podstawie programu będzie
podlegała sumowaniu z inną pomocą publiczną,
niezależnie od źródła jej pochodzenia i formy,
udzielaną w odniesieniu do kosztów inwestycji
kwalifikujących się do objęcia pomocą lub kosz-
tów zatrudnienia związanego z tą inwestycją i nie
będzie mogła przekroczyć maksymalnej intensyw-
ności pomocy”.

11. W § 12 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„W przypadku, gdy pomoc inwestycyjna będzie
udzielana wraz z pomocą na utworzenie nowych
miejsc pracy, łączenie intensywność tych pomocy
nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
pomocy publicznej dla danego obszaru”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NEWEJ RUDY
NR 107/XIII/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr 166/XXII/04 Rają Miejhwiej w Nowej Rujzie z jnia
30 czerwca 2004 r. w hprawie hzczegółowąch zahaj utrząmania cząhtości

i porząjwu na terenie miahta Nowa Ruja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.  0 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 1 2, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 98 , Nr 153, poz. 1271, Nr 21 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 200  r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U.
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1  1, Dz. U. Nr 175,
poz. 1 57, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr  8, poz. 327, Nr 138, poz. 97 , Nr 173, poz. 1218) oraz art.
  i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz. U Nr 236, poz. 2008, zm.
Z 2006 r. Nr 1  , poz. 10 2) Rada Miejska Nowej Rudy uchwala, co następuje:
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§ 1

W uchwale nr 166/XXII/0  Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 30 czerwca 200  r. w sprawie szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Nowa Ruda wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 38 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną stawkę za odebrane odpa-
dy przez firmy wywozowe w wysokości:
1. 70 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych,
2.  5 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

§  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NEWEJ RUDZIE
NR 109/XIII/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr 102/XIII/03 Rają Miejhwiej w Nowej Rujzie z jnia
26 Iihtopaja 2003 r. w hprawie zahaj nabąwania, zbąwania i obciążania
nieruchomości oraz ich wąjzierżawiania Iub wąnajmowania na owreh jłużhzą
                                                niż 3 Iata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz.1591,
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113,
poz. 98 , Dz. U. Nr 153, poz.1271, Nr 21 , poz. 1806, z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 200  r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1  1, Nr 175, poz. 1 57, z 2006
r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr
 8, poz. 327, Nr 138, poz. 97 , Nr 173, poz. 1218) oraz art. 98a ust.1,
art. 1 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity z 200  r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. z 200  r. Dz.
U. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz.1087, Dz. U. Nr 169,
poz. 1 20, Dz. U. Nr 175, poz.1 59, z 2006 r. Dz. U. Nr 10 , poz. 708,
Dz. U. Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218)
Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:
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§ 1

W uchwale nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej Ru-
dzie z dnia 26 listopada 2003 r. zmienionej uchwałą nr
270/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 maja 2005 r. oraz uchwałą nr 38 /XLRI/06 Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 7 czerwca 2006 r. w
sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieru-
chomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż trzy lata § 22 otrzymuje brzmienie
„1. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej wynosi

30d różnicy wartości nieruchomości w przypadku:
1) wybudowania urządzeN infrastruktury tech-

nicznej,
2) podziału nieruchomości.

2. Ustalenie opłaty adiacenkiej może nastąpić w
terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja za-
twierdzająca podział nieruchomości stała się
ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się
prawomocne bądź odbioru inwestycji.

3. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca
majątkowy według stanu:
1) przed podziałem i po podziale nieruchomości;

2) przed wybudowaniem urządzeN infrastruktury
technicznej i po ich wybudowaniu i według
cen na dzieN wydania decyzji o ustaleniu
opłaty adiacenckiej.

 . Opłata adiacencka obciąża podmiot, który był wła-
ścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieru-
chomości w dniu kiedy decyzja zatwierdzająca
podział nieruchomości stała się ostateczna albo
orzeczenie o podziale stało się prawomocne bądź
w dniu kiedy dokonano odbioru inwestycji.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NEWEJ RUDZIE
NR 116/XIII/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr 84/XI/03 Rają Miejhwiej w Nowej Rujzie z jnia
24 września 2003 r. w hprawie owreśIenia czahu pracą pIacówew hanjIu
jetaIicznego, zawłajów gahtronomicznąch i zawłajów uhługowąch jIa
                          Iujności na terenie miahta Nowa Ruja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.  0 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 1 2, poz. 1591, z  2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.
558, Dz. U. Nr 113, poz. 98 , Dz. U. Nr 153, poz. 1271 Nr 21 , poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 200  r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.
1  1, Nr 175, poz. 1 57, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr  8, poz. 327, Nr 138, poz. 97 , Nr 173, poz. 1218) oraz art.
XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 197  r. r Przepisy wprowadzające
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 2 , poz. 1 2, zm. z 1989 Nr 20, poz. 107, z 1990
Nr 3 , poz. 198) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

W uchwale nr 8 /XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z
dnia 2  września 2003 r. w sprawie określenia czasu
pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastrono-
micznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie
miasta Nowa Ruda, dokonuje się następującej zmiany:
1) w § 2 ust.2 pkt 3 skreśla się wyraz: „Komendy”,
2) §   otrzymuje brzmienie:

„Burmistrz Miasta może cofnąć zgodę na prowa-
dzenie placówki lub zakład, o której mowa w § 2
ust. 2, po uzyskaniu opinii Komisji Porządku Pu-
blicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie w przypadku:
1. dwukrotnego zakłócenia ładu i porządku publicz-

nego w wyniku działalności placówki lub zakładu
w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00,

2. przekroczenia czasu pracy placówki lub zakładu poza
godzinami określonymi w zezwoleniu Burmistrza”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NEWEJ RUDZIE
NR 117/XIII/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

w hprawie owreśIenia Iiczbą przeznaczonąch jo wąjania w rowu 2008
nowąch Iicencji na wąwonąwanie tranhportu jrogowego tawhówwą na terenie
                                 gminą miejhwiej Nowa Ruja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.  0 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 1 2, poz.
1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113, poz. 98 , Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 21 , poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 200 r.
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U.
Nr 172, poz. 1  1, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Dz. U. Nr  8, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 97 , Dz. U.
Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 87 ,
Dz. U. Nr 176, poz. 1238, Dz. U. Nr 192, poz. 1381) Rada Miejska w No-
wej Rudzie uchwala:

§ 1

Określa się liczbę przeznaczonych do wydania w roku
2008 nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką jako „2”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKEWICE
NR 92/XIV/2007

z dnia 15 grudnia 2007 r.

w hprawie uchwaIenia miejhcowego pIanu zagohpojarowania przehtrzennego
jIa części terenów whi Mąhławowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) 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 póź. zmianami), oraz uchwały nr 329/XLII/2006 Rady
Gminy Mysłakowice z dnia 11.02.2006 r. zmienionej uchwałą
nr 3 5/XLIR/2006 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28.0 .2006 r., a także
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowaN i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice zatwierdzonym
uchwałą nr 255/XXX/01 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 2 .02.2001 r.
oraz zmianą studium uwarunkowaN i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mysłakowice r Obszar A, zatwierdzoną uchwałą
nr 91/XIR/2007 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15.12.2007 r. uchwala
się, co następuje:
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R o z d z i a ł   1

Przejmiot i zawreh uhtaIeń pIanu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowi-
ce, zwany dalej „planem”, w granicach określonych
na rysunku planu: w skali 1:1000, stanowiącym
załącznik graficzny do uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik graficzny nr 1.
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wnie-

sionych uwag do projektu planu r załącznik
nr 2.

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadaN własnych
gminy, oraz źródeł ich finansowania rzałącznik
nr 3.

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej
uchwały.

 . Plan określa:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania.

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego.

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.

 ) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeNstwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym.

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy.

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów.

12) Stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.  
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 2

Ilekroć w planie używa się określeN takich jak:
1. „Dach symetryczny” r należy przez to rozumieć

dach o jednakowym kącie nachylenia przeciwle-
głych połaci.

2. „Funkcja terenu”r należy przez to rozumieć sposób
użytkowania terenu.

3. „Gabaryt obiektu” r należy przez to rozumieć za-
sadnicze wymiary obiektu budowlanego, określają-
ce jego wymiary w rzucie, wysokość i geometrię
dachów.

 . „Nieprzekraczalna linia zabudowy” r należy przez
to rozumieć linię, której nie może przekroczyć za-
sadnicza bryła budynku (nie dotyczy okapów, dasz-
ków, gzymsów, balkonów, schodów).

5. „Obowiązująca linia zabudowy” r należy przez to
rozumieć linię, wzdłuż której należy lokalizować za-
sadniczą bryłę budynku (nie dotyczy okapów, dasz-
ków, gzymsów, balkonów, schodów).

6. „Uciążliwości” r należy przez to rozumieć zjawiska
o negatywnym wpływie na warunki życia miesz-
kaNców, stan środowiska przyrodniczego, w tym
m.in.: zanieczyszczenia powietrza wód i gleby, ha-
łas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i in.

7. „Wskaźniku zabudowy” r należy przez to rozumieć
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków do powierzchni odpowiadających
im działek lub terenów.

R o z d z i a ł   2

Przeznaczenie terenów oraz Iinie rozgraniczające
tereną o różnąm przeznaczeniu Iub różnąch zahajach

zagohpojarowania

§ 3

1. W obszarze objętym planem wydziela się następu-
jące tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
1) MN r tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej (MN1 r istniejące, MN2 r projektowa-
ne).

2) MW r tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej r MW1 r istniejące, MW2 r projekto-
wane.

3) U r tereny zabudowy usługowej (U1 r istnieją-
ce, U2 r projektowane).

 ) Uk r tereny usług sakralnych r istniejące.
5) UP r tereny usług publicznych (UP1 r istniejące,

UP2 r projektowane).
6) US r tereny sportu i rekreacji (US1 r istniejące,

US2 r projektowane).
2. W obszarze objętym planem wydziela się następu-

jące tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabu-
dowy techniczno-produkcyjnej:
1) R r tereny rolne (R r bez prawa zabudowy, R1

r z zachowaniem istniejącego użytkowania).
2) RM r tereny zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych i ogrodniczych r istniejące.
3) P r tereny obiektów produkcyjnych, składów i

magazynów (P1 r istniejące, P2 r projektowa-
ne).

3. W obszarze objętym planem wydziela się następu-
jące tereny zieleni i wód oraz elementy środowiska
przyrodniczego:
1) ZL r tereny lasów.
2) Zl1 r tereny dolesieN.
3) ZP r tereny zieleni urządzonej r parkowej.
 ) ZI r tereny zieleni izolacyjnej i ochronnej.
5) ZN r tereny zieleni niskiej.
6) ZD r tereny ogrodów działkowych.
7) WS r tereny wód śródlądowych.
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8) Pomniki przyrody ożywionej.
9) Tereny zalane podczas powodzi w 1997 r.

10) Granice Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
11) Granice otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazo-

wego.
12) Strefa ochrony sanitarnej od cmentarza.
13) Strefa oddziaływania pola elektromagnetycznego

od stacji bazowych.
 . W obszarze objętym planem wydziela się następu-

jące elementy dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków.
2) Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
3) Obiekty proponowane do wpisania do rejestru

zabytków.
 ) Założenia pałacowo-parkowe wpisane do reje-

stru zabytków.
5) Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
6) Strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
7) Strefa „K” ochrony krajobrazu.
8) Strefa „E” ochrony ekspozycji, osie widokowe

podlegające ochronie.
9) Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

10) Stanowiska archeologiczne.
11) Aleje i szpalery drzew.

5. W obszarze objętym planem wydziela się następu-
jące tereny komunikacji:
1) Tereny dróg publicznych: KD-G/Z r droga głów-

na, docelowo zbiorcza, KD-Z/G r droga zbiorcza,
docelowo główna, KD-Z r drogi zbiorcze, KD-L
r drogi lokalne, KD-D r drogi dojazdowe, KDpj r
drogi pieszo-jezdne, KDp r drogi piesze.

2) KDW r tereny dróg wewnętrznych.
3) Tereny obsługi komunikacji samochodowej: KS1

r stacje paliw-istniejące, KS2 r parkingi i place,
KS3 r garaże.

 ) Ścieżki rowerowe.
6. W obszarze objętym planem wydziela się następu-

jące tereny i sieci infrastruktury technicznej:
1) Tereny infrastruktury technicznej: NO r oczysz-

czania ścieków r istniejąca, WZ r zaopatrzenia
w wodę r istniejące, E r stacje transformatoro-
we (E1 r istniejące, E2 r projektowane, EW r
elektrownie wodne), EG r stacje redukcyjno-
pomiarowe gazu I stopnia oraz tereny urządzeN
gazownictwa r istniejące, ET r tereny obsługi
telekomunikacji r bazowa stacja telefonii ko-
mórkowej r istniejąca).

2) Sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca i projekto-
wana.

3) Sieć wodociągowa istniejąca i projektowana.
 ) Sieć gazowa istniejąca i projektowana.
5) Gazociągi: wysokiego i podwyższonego średniego

ciśnienia wraz ze strefą ochronną r istniejące.
6) Linie energetyczne napowietrzne 20 kR wraz ze

strefą ochronną r istniejące.
7) Linie energetyczne napowietrzne 20 kR r do li-

kwidacji.
8) Sieć energetyczna kablowa r projektowana.

7. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach
zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie
rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne.

8. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych
funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
mogą być zmieniane w stosunku do linii oznaczo-
nych na rysunku planu do 3 m.

9. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgrani-
czających dróg należy odpowiednio zmienić położe-
nie nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalonych
wzdłuż tych dróg.

R o z d z i a ł   3

Zahają ochroną i whztałtowania łaju przehtrzennego

§  

1. Dla terenów zainwestowanych r istniejących
(MN1, MW1, U1) przyjmuje się następujące usta-
lenia:
1) Dopuszcza się możliwość pozostawienia do-

tychczasowych funkcji bez zmian.
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę i remonty budynków istniejących:
r pod warunkiem nieprzekraczania maksymal-

nego wskaźnika zabudowy,
r zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawar-

tymi w rozdziale 1 ,
r pod warunkiem zachowania parametrów i

wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zawartych w § 8.

3) Dopuszcza się lokalizację budynków uzupełnia-
jących układ zabudowy (budynki mieszkalne
jednorodzinne, budynki usługowe, budynki
garażowo-gospodarcze oraz obiekty małej
architektury):
r pod warunkiem nieprzekraczania maksymal-

nego wskaźnika zabudowy,
r zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawar-

tymi w rozdziale 1 ,
r pod warunkiem zachowania parametrów i

wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zawartych w § 8.

 ) Dopuszcza się wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2

i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m (nie
dotyczy działek wydzielonych geodezyjnie przed
wejściem w życie niniejszej uchwały).

2. Dla terenów projektowanych (MN2, MW2, U2)
przyjmuje się następujące ustalenia:

1) Ustala się zabudowę wolno stojącą lub bliźnia-
czą zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawar-
tymi w rozdziale 1 .

2) Należy zachować parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, zawarte w § 8.

3) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-
gospodarczych wbudowanych, dobudowanych
lub wolno stojących.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej istniejącej i projektowanej dopuszcza się lokali-
zację budynków garażowo-gospodarczych w formie
szeregowej.

 . Na terenach oznaczonych symbolem P1 dopuszcza
się wydzielanie nowych działek budowlanych o
powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2.
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R o z d z i a ł    

Zahają ochroną śrojowihwa, prząroją i wrajobrazu wuIturowego

§ 5

1. Wyznacza się granicę Rudawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, zgodnie z oznaczeniami granic na
rysunku planu. Dla terenu RPK obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z dnia 16 maja 2007 r. (Nr 116, poz. 152 ).

2. Ustala się ochronę niżej wymienionych pomników przyrody ożywionej:

Lp. Nr
rejestru

Obiekt Lokalizacja Rozporządzenie Uwagi

1  9/651 Świerk pospolity
r Picea abies

Mysłakowice, na obrze-
żu posesji szkoły r 25 m
od budynku Szkoły Sa-
morządowej Podstawo-
wej, ul. Sułkowskiego 2

Rozporządzenie nr 19/9 
Woj. Jeleniogórskiego z dnia
13.05.199  r. (Dz. Urz. Woj.
Jeleniogórskiego Nr 21, poz.
115 z 25.05.199  r.)

2 51/652 Dąb szypułkowy
r Quercus robur L.

Mysłakowice, w centrum
założenia parkowo-
pałacowego, koło szkoły
podstawowej

jw.

3 69/653 Lipa drobnolistna
r Tilia cordata Mill.

Mysłakowice, na obrze-
żu parku, 15 m od
budynku Samorządowej
Szkoły Podstawowej,
ul. Sułkowskiego 2.

jw.

3. Prowadzona działalność usługowa i produkcyjna
nie może powodować uciążliwości dla środowiska
i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie
nie może wykraczać poza granicę działki, do któ-
rej inwestor posiada tytuł prawny.

 . Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodują-
cych przekroczenia dopuszczalnych, określonych
w odpowiednich przepisach, stężeN substancji za-
nieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej
emisji hałasu.

5. Ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie
zwartej zabudowy wsi.

6. W zakresie ochrony przed elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym będą uwzględ-
nione przepisy szczególne w sprawie szczegól-
nych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczal-
nych poziomów promieniowania, jakie mogą wy-
stąpić w środowisku oraz wymagaN obowiązują-
cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych
promieniowania.

7. Warunki pracy stacji nadawczej należy tak ustalić,
aby całkowicie wykluczyć możliwość występo-
wania obszaru, w którym występują pola o po-
nadnormatywnych wartościach gęstości mocy w
miejscach istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej.

8. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i pod-
ziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z obowiązujących przepisów oraz przy za-
chowaniu następujących zasad:
1) Zakłada się wykonywanie prac związanych z

modernizacją, odbudową i utrzymaniem cieków
wodnych.

2) Zachować wolny od zabudowy pas terenu o sze-
rokości min. 3,0 m od brzegów cieków podsta-

wowych potrzebny do wykonywania czynności
związanych z eksploatacją tych urządzeN.

3) Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych
do powierzchni wód publicznych w odległości
mniejszej niż 1,5 od linii brzegu, a także zakazy-
wania lub uniemożliwiania przechodzenia przez
ten obszar zgodnie z przepisami szczególnymi.

 ) Nakaz odbudowy przez właściciela gruntów
urządzeN melioracji szczegółowych, w związku
z zachowaniem systemów przeciwerozyjnych.

5) Sieci infrastruktury technicznej należy prowa-
dzić w odległości min. 3,0 m od skarpy urzą-
dzeN podstawowych.

9. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej zakłada
się przeprowadzenie prac zabezpieczających przed
zalaniem terenów narażonych na zalania powo-
dziowe (tereny, które najbardziej ucierpiały pod-
czas powodzi, głównie w 1997 r.), poprzez
wprowadzenie odpowiednich rozwiązaN hydro-
technicznych i ekologicznych.

10. Zakłada się zachowanie istniejących zadrzewieN na
terenach wskazanych dla różnych form użytkowa-
nia o ile nie koliduje to z planowanym wprowadze-
niem nowej zabudowy. Zaleca się wprowadzanie
zadrzewieN wzdłuż granic stref produkcyjnych,
magazynowych w układzie umożliwiającym prze-
wietrzanie oraz izolującym od obszarów sąsiadują-
cych. W obszarach zieleni izolacyjnej dopuszcza się
lokowanie innych funkcji pod warunkiem nieprze-
kroczenia 25d ich powierzchni ogólnej włącznie z
dojazdami i parkingami. Na terenach przemysło-
wych należy wprowadzać zieleN wysoką o maksy-
malnej intensywności (minimum dwa szpalery
drzew) oraz doborze gatunkowym gwarantującym
długotrwałe utrzymanie zieleni.

11. Zakłada się porządkowanie gospodarki cieplnej w
ramach prac modernizacyjnych poprzez preferen-
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cyjne wprowadzanie jako paliw gazu i oleju opa-
łowego oraz innych paliw ekologicznych dla wy-
eliminowania „niskiej emisji” zanieczyszczeN po-
wietrza.

12. Ustala się zakaz przechowywania na wolnym
powietrzu lub w obiektach niezadaszonych mate-
riałów powodujących pylenie.

13. Podczas budowy nowych obiektów, ze względu
na możliwość emanacji radonu, zaleca się stoso-
wanie w projektowanych budynkach rozwiązaN
ograniczających przenikanie radonu do pomiesz-
czeN przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

1 . Na działkach budowlanych należy przewidzieć
miejsca na pojemniki służące do czasowego gro-
madzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem
możliwości ich segregacji i zachowaniem odległo-
ści od okien i drzwi pomieszczeN przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od granic działek, zgodnie z
przepisami szczególnymi.

15. Odległość pokryw i wylotów wentylacji z czaso-
wych (do czasu zrealizowania uzupełniających
układów sieci kanalizacyjnej) zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości stałe powinny speł-
niać przepisy szczególne.

R o z d z i a ł   5

Zahają ochroną jziejzictwa wuIturowego i zabątwów oraz jóbr wuIturą whpółczehnej

§ 6

1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Lp. Miejscowość Obiekt, adres Nr rejestru Data wpisu
1. Mysłakowice Kościół ewangelicki. obecnie katolicki p.w. Najświęt-

szego Serca Jezusowego
853/J 19.12.198 .

2. Mysłakowice Pałac, obecnie budynek szkolny, ul. J. Sułkowskiego 1 639/J 13.05.1980.
3. Mysłakowice Park pałacowy (z ulicami 1 Maja i J. Sułkowskiego) 508/J 7.12.1977.
 . Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 5 1026/J 30.03.1990.
5. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 6 1030/J 5.0 .1990.
6. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 7 1031/J 5.0 .1990.
7. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 8 1032/J 5.0 .1990.
8. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 9 1033/J 5.0 .1990.
9. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 10 103 /J 5.0 .1990.
10. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. I. DaszyNskiego 11 1035/J 5.0 .1990.
11. Mysłakowice Dom tyrolski, ul. Starowiejska 1 1025/J 30.03.1990.

2. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

L.p. Miejscowość Obiekt, adres

1. Mysłakowice Kaplica w osiedlu robotniczym przy ul. Kamiennej
2. Mysłakowice Budynek mieszkalno-gospodarczy (dom tyrolski) przy ul. I. DaszyNskiego 12
3. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. I. DaszyNskiego 17
 . Mysłakowice Budynek mieszkalno-gospodarczy (dom tyrolski) przy ul. I. DaszyNskiego 37
5. Mysłakowice Budynek mieszkalno-gospodarczy (dom tyrolski) przy ul. I. DaszyNskiego  1
6. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Godebskiego 1
7. Mysłakowice Budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Władysława Łokietka 10,

z częścią o konstrukcji przysłupowej
8. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Władysława Łokietka 1 
9. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Władysława Łokietka 20r20a
10. Mysłakowice Budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Władysława Łokietka 26,

z częścią o konstrukcji przysłupowej
11. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Stawowej 1
12. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Stawowej 2
13. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Stawowej 3
1 . Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Szkolnej 2
15. Mysłakowice Dom przy ul. Szkolnej 6 (nawiązujący do budownictwa tyrolskiego)
16. Mysłakowice Dom przy ul. Szkolnej 13 (nawiązujący do budownictwa ludowego)
17. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Szkolnej 26
18. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Śląskiej 2
19. Mysłakowice Relikt starszego domu tyrolskiego przy ul. Wojska Polskiego 16, stanowiącego

kompozycyjny odpowiednik podobnego budynku przy ul. Wojska Polskiego 18
20. Mysłakowice Dom tyrolski przy ul. Wojska Polskiego 18, stanowiący kompozycyjny

odpowiednik podobnego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16
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3. Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji za-
bytków został zamieszczony w rozdziale 1  r
szczegółowe ustalenia planu.

 . Wyznacza się niżej wymienione strefy ochrony
konserwatorskiej, zgodnie z ustaleniami granic na
rysunku planu:
• strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
• Strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
• Strefa „K” ochrony krajobrazu.
• Strefa „E” ochrony ekspozycji r osie widoko-

we podlegające ochronie.
• Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

5. Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej zo-
stała określona dla obszarów szczególnie warto-
ściowych, o zachowanej historycznej strukturze
przestrzennej, uznanych za ważne jako materialne
świadectwo historyczne. W strefie „A” zakłada
się bezwzględny priorytet wymagaN konserwator-
skich nad względami wynikającymi z działalności
inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej.
• Działania konserwatorskie w strefie „A” zmie-

rzają do zachowania, uczytelnienia historycz-
nego układu przestrzennego (urbanistycznego
lub ruralistycznego) i do konserwacji jego
głównych elementów — rozplanowania, prze-
biegu głównych ciągów komunikacyjnych,
kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycz-
nych linii zabudowy i układów zieleni zabytko-
wej. Dąży się też do utrzymania historycznych
podziałów własnościowych i sposobu użytko-
wania gruntów.

• Skala planowanych budynków powinna nawią-
zywać do istniejącej zabudowy. W elewacjach
powinny być wykorzystywane rozwiązania lo-
kalnej architektury (elementy drewniane, wy-
sunięte okapy, kamienne cokoły). Budynki
mieszkalne jednorodzinne powinny być lokali-
zowane na planie wydłużonego prostokąta,
zaleca się, aby część gospodarcza i mieszkalna
lokowana była w obrębie jednego budynku,
drewniano-murowana konstrukcja, dwie kon-
dygnacje nadziemne + poddasze, odeskowane
pierwsze piętro oraz parter części mieszkalnej,
długie balkony z ozdobną stolarką, obiegające
nieraz dookoła całą część mieszkalną.

• Wszelkie zamierzenia inwestycje powinny zo-
stać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków.

6. Strefy „B” ochrony konserwatorskiej obejmują ob-
szary, na których elementy dawnego układu za-
chowały się w stosunkowo dobrym stanie.
• Działalność konserwatorska w strefie „B” zmie-

rza do zachowania zasadniczych elementów
historycznego rozplanowania, w tym przede
wszystkim układu dróg, podziału i sposobu za-
gospodarowania działek siedliskowych. Zmie-
rza też do restauracji i modernizacji technicznej
obiektów o wartościach kulturowych z dosto-
sowaniem współczesnej funkcji do wartości
obiektów.

• Przy budowie nowych obiektów kubaturowych
wymaga się:
r nawiązania gabarytami i sposobem kształ-

towania bryły do miejscowej tradycji archi-
tektonicznej,

r stosowania co najwyżej dwóch kondygnacji
nadziemnych z dachami o stromych poła-
ciach i symetrycznym nachyleniu, krytych
dachówką ceramiczną, cementową, do-
puszczalny łupek naturalny lub sztuczny.
Zastosowanie innego pokrycia dachowego,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Konserwa-
tora Zabytków,

r przystosowania wysokości nowych budyn-
ków do wysokości budynków sąsiadują-
cych,

r zaleca się stosowanie cokołów kamiennych
lub licowanych kamieniem w przypadku
wystąpienia w sąsiedztwie zabudowy o po-
dobnym typie,

r rezygnacji z dachów o mijających się poła-
ciach oraz dachów o asymetrycznym na-
chyleniu połaci.

7. Przy remontach obiektów zabytkowych wpisa-
nych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji
ustala się konieczność stosowania tradycyjnych
technik i materiałów budowlanych: kamieN, drew-
no, cegła. Dopuszcza się pokrycie dachowe: łu-
pek, łupek sztuczny, dachówka, w obiektach z
ewidencji zabytków dopuszcza się dachówkę ce-
mentową lub blaszaną w wersji z posypką mine-
ralną lub ceramiczną. Należy zachować jednolitą
formę budynków oraz wygląd elewacji (jednolita
stolarka okienna, kolorystyka itp.). W przypadku
wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej nowa
powinna odtwarzać oryginalne podziały oraz ma-
teriał (drewno). W przypadku wymiany stolarki
wtórnej należy przywrócić jej oryginalny wygląd
na podstawie analogii lub źródeł ikonograficznych.
Na budynkach umieszczonych w rejestrze zabyt-
ków oraz w ewidencji zabytków nie stosować
okładzin z tworzyw sztucznych.

8. Nowa zabudowa powinna wykorzystywać formy
zabudowy, sposoby opracowywania elewacji
używane w budynkach historycznych: zalecane 2
kondygnacje nadziemne + poddasze, dachy dwu-
spadowe, łamane, mansardowe, naczółki, wysu-
nięte okapy, lukarny, deskowanie szczytów, opa-
ski okienne, okiennice, gzymsy dzielące kondy-
gnacje, widoczna partia cokołu (kamienny lub
otynkowany); w budynkach możliwe jest użycie
konstrukcji mieszanej: murowanej, kamiennej,
szachulcowej dla różnych partii budynku; wyko-
rzystanie materiałów wykoNczeniowych o wyso-
kich wartościach estetycznych, nawiązujących do
tradycyjnie stosowanych: drewno, kamieN, cegła,
pokrycia łupkiem, łupkiem sztucznym, dachówką
ceramiczną, cementową; blachodachówkę stoso-
wać tylko w wersji z posypką mineralną lub cera-
miczną. Należy unikać elementów wykoNczenio-
wych o niskich wartościach estetycznych takich
jak: papa, zwykła blacha, sidingi PCR.

9. Cały teren objęty planem położony jest w strefie
„K” ochrony krajobrazu.
• Działania konserwatorskie obejmują restaurację

zabytkowych elementów krajobrazu urządzone-
go, ochronę krajobrazu naturalnego przestrzen-
nie związanego z historycznym założeniem,
ochronę form i sposobu użytkowania terenów
takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedz, za-
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drzewieN śródpolnych, alej, szpalerów, grobli,
stawów, przebiegu cieków wodnych, z zalece-
niem utrzymania wykształconego sposobu par-
celacji gruntów i formy użytkowania.

10. Strefa „E” ochrony ekspozycji układu zabytkowe-
go obejmuje obszar wyznaczony przez osie wido-
kowe podlegające ochronie i stanowi zabezpie-
czenie właściwego eksponowania zespołów lub
obiektów zabytkowych o szczególnych warto-
ściach krajobrazowych. Na terenach przewidzia-
nych pod zainwestowanie i położonych na liniach
osi widokowych ustala się zakaz lokalizacji obiek-
tów kubaturowych w pasie o szerokości 15,0 m.
Na terenie oznaczonym numerem i symbolem
61.UP2 i 62.UP2 należy odtworzyć wglądy (osie
widokowe) na zespół pałacowo-parkowy z drogi
wojewódzkiej Jelenia GórarKowary.

11. Strefę „OW” wyznaczono dla wsi Mysłakowice o
średniowiecznej metryce wraz z Górnym Folwar-
kiem (u zbiegu ulic Szkolnej, Władysława Łokietka,
Wojska Polskiego), Środkowym Folwarkiem (na
południe od pałacu, u zbiegu ulic: 1Maja i Sułkow-
skiego) i Dolnym Folwarkiem (obecnie szpital). W
strefie „OW” obserwacji archeologicznej wszelkie
planowane inwestycje powinny zostać uzgodnione
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

12. Na obszarze stanowisk archeologicznych nieobję-
tych wyżej wymienionymi strefami ochrony ar-
cheologicznej prowadzenie działalności inwesty-
cyjnej uzależnione jest od opinii Jeleniogórskiej
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków, którą potencjalny Inwestor lub osoba
upoważniona zobowiązany jest uzyskać. Dane do-
tyczące zabytkowej zawartości stanowisk, jak i
ich zasięgu mogą ulegać zmianie po przeprowa-
dzeniu badaN weryfikacyjnych.

13. Decyzja o przeznaczeniu obiektów do rozbiórki
(wydana na podstawie przepisów szczególnych), a
znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewiden-
cji zabytków, ze względu na ich znaczące walory
architektoniczne lub historyczne może zostać uza-
leżniona od wcześniejszego wykonania kart ewi-
dencyjnych zabytku architektury i budownictwa,
zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka BadaN i
Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a egzem-
plarze kart należy przekazać do archiwum konser-
watorskiego w Jeleniej Górze. Dokumentacja taka
zawiera m.in. informacje o historii obiektu, ocenę
wpływu wyburzenia na zachowanie układu urbani-
stycznego, ocenę wartości zabytkowej, inwentary-
zację obiektu rysunkową i fotograficzną i stanowić
będzie po likwidacji jedyną dokumentację o charak-
terze historyczno-konserwatorskim przeznaczoną
do celów badawczych i archiwalnych. Podjęcie de-
cyzji o wyburzeniu uzależnia się dodatkowo od po-
zytywnej opinii ekspertyzy budowlanej opracowa-
nej przez rzeczoznawcę budowlanego.

1 . W regionie jeleniogórskim, a tym samym w obsza-
rze gminy i wsi Mysłakowice planuje się utworze-
nie Parku Kulturowego, w granicach którego, po-
winny się znaleźć założenia i obiekty wpisane do
rejestru zabytków, a także niektóre fragmenty
miejscowości, które były i są przejawem różno-
rodnych zjawisk kulturowych występujących w
przeszłości lub obecnie.

R o z d z i a ł   6

Wąmagania wąniwające z potrzeb whztałtowania
przehtrzeni pubIicznąch

§ 7

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych zostały określone w rozdziale 1  r
szczegółowe ustalenia planu.

R o z d z i a ł   7

Parametrą i whwaźniwi whztałtowania zabujową
oraz zagohpojarowania terenu, w tąm Iinie zabujową,
gabarątą obiewtów i whwaźniwi intenhąwności zabujową

§ 8

1. Dla terenów zainwestowanych r istniejących (MN1,
MW1, U1) przyjmuje się następujące ustalenia:
1) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty

budynków istniejących przy uwzględnieniu za-
sad:
r  dla budynków wpisanych do rejestru zabyt-

ków maksymalna wysokość kalenicy i geo-
metria dachów: istniejąca bez zmian.

r dla budynków ujętych w gminnej ewidencji
zabytków maksymalna wysokość kalenicy i
geometria dachów: istniejąca z tolerancją
zmian do 10 d, z zastrzeżeniem innego zapi-
su w ustaleniach szczegółowych zawartych
w rozdziale 1 ,

r dla budynków pozostałych maksymalna wy-
sokość kalenicy i geometria dachów: istnieją-
ca z tolerancją zmian do 15 d z zastrzeże-
niem innego zapisu w ustaleniach szczegóło-
wych zawartych w rozdziale 1 .

2) Dla budynków uzupełniających układ zabudowy
przyjmuje się nw. parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:
r dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

i usługowych wysokość kalenicy nie powinna
być większa i mniejsza niż budynków zlokali-
zowanych na danym terenie.

r dla budynków garażowo-gospodarczych i
obiektów małej architektury wysokość kaleni-
cy nie powinna być większa niż 6,0 m. Zale-
cane dachy strome, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci 20r 50.

3) Rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych
obiektów w nawiązaniu do zasad ukształtowania
budynków sąsiednich w zakresie gabarytów, ilo-
ści kondygnacji, symetrii i spadku połaci dacho-
wej oraz układu kalenicy.

2. Ustalenia w zakresie pokryć dachowych, elewacji
oraz technik i materiałów budowlanych dla obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów uję-
tych w ewidencji zabytków oraz terenów położo-
nych w strefach ochrony konserwatorskiej zostały
zawarte w rozdziale 5. „Zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej”.

3. Dla poszczególnych terenów wyznaczonych na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym: linie zabudowy, wskaźniki
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intensywności zabudowy, wysokość kalenicy, para-
metry działek oraz geometria dachów zostały okre-
ślone w rozdziale 1  r szczegółowe ustalenia planu.

R o z d z i a ł   8

Granice i hpohobą zagohpojarowania terenów
Iub obiewtów pojIegającąch ochronie, uhtaIonąch
na pojhtawie ojrębnąch przepihów, w tąm terenów
górnicząch, a tawże narażonąch na niebezpieczeńhtwo
powojzi oraz zagrożonąch ohuwaniem hię mah ziemnąch

§ 9

Nie wprowadza się ustaleN ze względu na brak wystę-
powania przedmiotu tych ustaleN.

R o z d z i a ł   9

Szczegółowe zahają i warunwi hcaIania i pojziału
nieruchomości objętąch pIanem miejhcowąm

§ 10

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym zostały określone w
rozdziale 1  r szczegółowe ustalenia planu. Ponadto
przyjmuje się niżej wymienione ustalenia:
1. Obowiązek wykonywania podziałów w sposób za-

pewniający dostęp do ulicy publicznej, dojazdowej
lub ulicy wewnętrznej.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się do-
stęp do ulicy publicznej klasy wyższej niż dojazdo-
wa pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyzna-
czenie drogi  wewnętrznej o szerokości minimum 5,0
m, łączącej nową działkę z ulicami publicznymi.

R o z d z i a ł   10

SzczegóIne warunwi zagohpojarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użątwowaniu,

w tąm zawaz zabujową

§ 11

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów
zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
1) Zakaz prowadzenia w ramach usług towarzyszą-

cych handlu gazem płynnym dla potrzeb motory-
zacji.

2) Zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeN posesji z
prefabrykowanych elementów betonowych.

3) Dopuszczenie stosowania elementów prefabry-
kowanych do budowy słupów i podmurówek w
ogrodzeniach posesji.

2. Na terenach rolnych oznaczonych symbolem R
ustala się całkowity zakaz zabudowy, w tym zabu-
dowy zagrodowej, za wyjątkiem obiektów małej ar-
chitektury.

3. Ustala się zakaz lokalizacji bazowych stacji telefonii
komórkowej, poza terenami wskazanymi w planie.

R o z d z i a ł   11

Zahają mojernizacji, rozbujową i bujową hąhtemów
womuniwacji i infrahtruwturą technicznej

§ 12

1. Podstawowy układ komunikacji drogowej tworzą:
1) Tereny dróg publicznych:

a) KD-Z/G, droga zbiorcza, docelowo główna
(droga powiatowa nr 27 1D),

b) droga KD-G/Z, droga główna, docelowo
zbiorcza (wojewódzka nr 367),

c) droga KD-Z, drogi zbiorcze (drogi powiato-
we),

d) KD-L, drogi lokalne,
e) KD-D, drogi dojazdowe,
f) KD-KDpj, drogi pieszo-jezdne,
g) rezerwa terenu dla drogi głównej KD-G

(obejście miejscowości Mysłakowice i Mił-
ków).

2) Tereny dróg wewnętrznych KD-W, w liniach
rozgraniczających 5,0r10,0 m.

2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla drogi KD-
Z/G (droga powiatowa nr 27 1D):
1) Droga zbiorcza, docelowo główna w liniach

rozgraniczających min. 25,0 m, ale nie mniej
niż w obecnym stanie władania.

2) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów:
a) 10,0 m od linii rozgraniczających dla terenu

oznaczonego numerem i symbolem
331.KS1, 322.U1,  60.KS1.

b) 25,0 m od linii rozgraniczających dla terenu
oznaczonego numerem i symbolem
33 .MN2.

c) 60,0 m od linii rozgraniczających dla terenu
oznaczonego numerem i symbolem:
397.MN2, 385.MN1,  02.MN2 i  03.MN2.

d) 30,0 m od linii rozgraniczających dla pozo-
stałych terenów.

3) Obsługa terenów przyległych poprzez istniejące
wjazdy i skrzyżowania. Nowe skrzyżowania i
wjazdy za zgodą zarządzającego.

 ) Wyklucza się nowe wyjazdy bezpośrednie z
posesji, za wyjątkiem terenu oznaczonego nu-
merem i symbolem 33 .MN2.

3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla drogi KD-
G/Z (droga wojewódzka nr 367):
1) Droga główna, docelowo zbiorcza w liniach

rozgraniczających wg obecnego stanu włada-
nia, z dopuszczeniem poszerzenia linii rozgrani-
czających na wniosek inwestora (zarządzające-
go) w przypadku jej modernizacji.

2) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów:
a) 10,0 m od linii rozgraniczających lub w na-

wiązaniu do istniejącej zabudowy na tere-
nach zabudowanych,

b) 20,0 m od linii rozgraniczających na tere-
nach niezabudowanych.

3) Obsługa terenów przyległych poprzez istniejące
wjazdy i skrzyżowania. Nowe skrzyżowania za
zgodą zarządzającego. Wyklucza się nowe
wyjazdy bezpośrednie z posesji, za wyjątkiem
wjazdów oznaczonych na rysunku planu lub za
zgodą zarządzającego.

 . Przyjmuje się następujące ustalenia dla drogi KD-Z
(drogi powiatowe):
1) Droga zbiorcza w liniach rozgraniczających wg

obecnego stanu władania, z dopuszczeniem
poszerzenia linii rozgraniczających na wniosek
inwestora (zarządzającego) w przypadku jej
modernizacji.
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2) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów: 8,0r10,0 m od linii rozgraniczających
lub w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

3) Obsługa terenów przyległych poprzez istniejące
wjazdy i skrzyżowania. Nowe skrzyżowania za
zgodą zarządzającego. Wyklucza się nowe
wyjazdy bezpośrednie z posesji, za wyjątkiem
wjazdów oznaczonych na rysunku planu lub za
zgodą zarządzającego.

5. Przyjmuje się następujące ustalenia dla dróg lokal-
nych KD-L:
1) Drogi lokalne, w liniach rozgraniczających 12,0

m dla przebiegu nowych odcinków.
2) Drogi lokalne w liniach rozgraniczających wg

obecnego stanu władania, z dopuszczeniem
poszerzenia linii rozgraniczających na wniosek
inwestora (zarządzającego) w przypadku ich
modernizacji.

3) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów: 6,0r15,0 m od linii rozgraniczają-
cych lub w nawiązaniu do istniejącej zabudo-
wy.

6. Przyjmuje się następujące ustalenia dla dróg do-
jazdowych KD-D:
1) Drogi dojazdowe, w liniach rozgraniczających

8,0r10,0 m dla przebiegu nowych odcinków.
2) Drogi dojazdowe w liniach rozgraniczających

wg obecnego stanu władania, z dopuszczeniem
poszerzenia linii rozgraniczających na wniosek
inwestora (zarządzającego) w przypadku ich
modernizacji.

3) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów: 5,0r6,0 m od linii rozgraniczających
lub w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

 ) Minimalna odległość jezdni od gazociągu po-
winna wynosić 6,0 m, licząc od gazociągu do
zewnętrznej krawędzi jezdni.

7. Przyjmuje się następujące ustalenia dla dróg pie-
szo-jezdnych KD-pj:
1) Drogi pieszo-jezdne, w liniach rozgraniczają-

cych 6,0r8,0 m dla przebiegu nowych odcin-
ków.

2) Drogi pieszo-jezdne w liniach rozgraniczających
wg obecnego stanu władania, z dopuszczeniem
poszerzenia linii rozgraniczających na wniosek
inwestora (zarządzającego) w przypadku ich
modernizacji.

3) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów: 5,0r6,0 m od linii rozgraniczających
lub w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

8. Przyjmuje się następujące ustalenia dla dróg we-
wnętrznych KDW:
1) Drogi wewnętrzne, w liniach rozgraniczających

5,0r10,0 m.
2) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych

obiektów: 5,0r6,0 m od linii rozgraniczających
lub w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

9. Przyjmuje się następujące ustalenia dla rezerwy
terenu dla drogi głównej KD-G (obejście miejsco-
wości Mysłakowice i Miłków).
1) Droga główna, w liniach rozgraniczających

zgodnie z koncepcją dołączoną do wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego.

2) Przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu + pobocza
+ ścieżka rowerowa.

3) Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów: 20,0 m od linii rozgraniczających.

 ) Wyklucza się wjazdy bezpośrednie (bramowe)
z posesji.

10. W obrębie linii rozgraniczających układu komuni-
kacyjnego można lokalizować, dostosowane do
klasy technicznej ulicy, następujące elementy:
1) Pasy drogowe (jezdnie).
2) Pasy drogowe dróg, obsługujących tereny

przyległe.
3) Ciągi piesze (chodniki).
 ) Ścieżki rowerowe (w zależności od potrzeb).
5) ZieleN izolacyjna i ozdobna.
6) Miejsca postojowe.
7) Urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej.
8) Drogi serwisowe zapewniające obsługę tere-

nów przyległych przez włączenie dróg gmin-
nych i niezbędnych zjazdów na pola i do go-
spodarstw.

9) Sieci infrastruktury tylko za zgodą zarządzają-
cego drogą.

11. W obrębie linii rozgraniczających dróg zabrania się
lokalizowania obiektów ograniczających bezpie-
czeNstwo ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektów
budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi.

12. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być
lokalizowane urządzenia związane z obsługą ko-
munikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, ele-
menty małej architektury i reklamy w trybie obo-
wiązujących przepisów oraz utrzymana istniejąca
zabudowa, o ile nie stwarza to zagrożenia dla
bezpieczeNstwa ruchu drogowego i za zgodą za-
rządzającego.

13. Nowe i modernizowane elementy układu komuni-
kacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiek-
tów usługowych należy dostosować do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

1 . W granicach działek budowlanych należy zabez-
pieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów
szczególnych liczbę miejsc postojowych. Zaleca
się przyjęcie minimalnej liczby miejsc postojowych
na działkach budowlanych w oparciu o następują-
ce wskaźniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej r 2

m.p./1 mieszkanie,
2) Na terenach usług publicznych:

a) biblioteki, domy kultury r 1 m.p./20 użyt-
kowników,

b) biura, urzędy r 1 m.p./50 m2 p.u.
c) obiekty sportowo-rekreacyjne r 1 m.p./10

użytkowników,
d) szkoły r 1 m.p./10 pracowników
e) przychodnie zdrowia r 1 m.p./100 m2 p.u,
f) kościoły r 1 m.p./20 użytkowników.

3) Na terenach usług komercyjnych:
a) obiekty handlowe r 1 m.p./50 m2 p.u.
b) bary, restauracje r 1 m.p./10 miejsc kon-

sumpcyjnych,
c) obiekty rzemieślnicze r 1 m.p./20 użytkow-

ników,
d) biura, urzędy r 1 m.p./50 m2 p.u.
e) hotele r 1 m.p./5 łóżek.
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15. Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi,
uwzględnienie w bilansie, przyulicznych miejsc
postojowych.

§ 13

1. Minimalna odległość linii zabudowy dla nowych
obiektów powinna wynosić 10,0 m od granicy
obszaru kolejowego, jednak nie mniej niż 20,0 m
od osi skrajnego toru, z zastrzeżeniem, iż budynki
mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz uży-
teczności publicznej powinny być usytuowane w
odległości zapewniającej zachowanie dopuszczal-
nego natężenia hałasu i wibracji, określonych w
odrębnych przepisach. Dopuszcza się zmniejsze-
nie odległość linii zabudowy po uzyskaniu zgody i
na warunkach określonych przez zarządcę linii
kolejowej.

2. Dopuszcza się sytuowanie drzew i krzewów w są-
siedztwie linii kolejowej, w odległości większej od
obszaru kolejowego niż będzie wynosić ich maksy-
malna wysokość, nie mniejszej jednak niż 15, 0 m
od osi skrajnego toru kolejowego.

3. Wszelkie nowo projektowane obiekty budowlane
(w tym drogi, infrastruktura podziemna), niezwiąza-
ne z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu kole-
jowego należy lokalizować w sąsiedztwie torów
kolejowych według przepisów szczególnych.

 . Na terenach przyległych do linii kolejowej ustala się:
1) Od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej (do

takich należy zaliczyć m.in. rów odwadniający,
podtorze, podnórze nasypu) należy pozostawić
pas gruntu kolejowego o szerokości 3,0 dla po-
trzeb tzw. Kolejowej drogi technologicznej wy-
korzystywanej m.in. przez służby ratownicze.

2) Obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali wodo-
ciągowych o średnicach większych niż ø 1200
mm wzdłuż linii kolejowych.

3) Zakazuje się wprowadzania zmian stosunków
wodnych w sąsiedztwie linii kolejowych, mogą-
cych negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe.

 ) Wyklucza się lokalizację stawów nadpoziomo-
wych oraz budowy nowych gruntowych w są-
siedztwie linii kolejowej.

5) Nie dopuszcza się przebiegu wszelkich gazocią-
gów w sąsiedztwie stacji kolejowych, przystan-
ków kolejowych, rozjazdów. Powyższe wyklucza
krzyżowanie gazociągów z torami kolejowymi w
bezpośrednim sąsiedztwie stacji oraz przystan-
ków kolejowych.

6) Lokalizacja zbiorników gazu technicznego i z
substancjami płynnymi wybuchowymi i łatwo-
zapalnymi, w odległości większej od obszaru
kolejowego, użytek Tk, niż wynosi strefa po-
ziomego awaryjnego wybuchu przedmioto-
wych budowli.

7) Zakazuje się prowadzenia planowanej wszelkiej
infrastruktury podziemnej w sąsiedztwie przejaz-
dów drogowo-kolejowych.

8) Dopuszcza się lokalizację urządzeN przekaźniko-
wych telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
żowych pod warunkiem:
r lokalizacji masztu (konstrukcji wieżowej) w

odległości większej od obszaru kolejowego,
użytek Tk, niż wynosi planowana wysokość
obiektu budowlanego,

r planowane urządzenia przekaźnikowe teleko-
munikacji nie mogą powodować zakłóceN na
linii kolejowej.

9) Przy modernizacji dróg, ich rozbudowie oraz no-
wych inwestycjach drogowych (w tym projek-
towanych ścieżkach rowerowych i alejach spa-
cerowych), w sąsiedztwie terenów kolejowych,
docelowo należy dążyć do przekraczania linii
kolejowej w sposób bezkolizyjny wiaduktami nad
torami.

10) Zakazuje się lokalizacji ścieżek rowerowych i
alejek spacerowych wzdłuż obszarów kolejo-
wych.

11) Wszystkie istniejące skrzyżowania dróg z linią
kolejową w jednym poziomie wymagają zacho-
wania parametrów trójkąta widoczności na ob-
szarach usytuowanych wzdłuż terenu kolejowe-
go, czyli terenu zamkniętego, bez względu na
kategorię przejazdu.

§ 1 

1. Ustala się, że zbrojenie nowych terenów budow-
lanych będzie realizowane w powiązaniu z istnie-
jącymi systemami uzbrojenia technicznego.

2. Projektowane sieci mogą być prowadzone w ob-
rębie linii rozgraniczających dróg, za zgodą zarzą-
dzającego.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeN i sieci
infrastruktury technicznej na terenach własnych
inwestora jako inwestycje towarzyszące r przy
zachowaniu podstawowej funkcji terenu.

 . Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie
terenów objętych ustaleniami Planu z wodociąga-
mi wiejskimi, przy pomocy układu uzupełniającego
wodociągów rozdzielczych w ramach Karkono-
skiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.

5. Docelowo dla odprowadzania ścieków ustala się
powiązanie terenów objętych ustaleniami Planu z
oczyszczalnią ścieków, przy pomocy uzupełniają-
cych układów sieci kanalizacyjnych w ramach
Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanaliza-
cji.

6. Tymczasowo, w okresie przejściowym do czasu
budowy kanalizacji dopuszcza się możliwość loka-
lizacji oczyszczalni ścieków indywidualnych lub
grupowych.

7. Tymczasowo, w okresie przejściowym do czasu
budowy kanalizacji, istnieje możliwość wykorzy-
stania istniejących, szczelnych zbiorników bezod-
pływowych i budowy nowych zbiorników z wy-
wozem na oczyszczalnię ścieków.

8. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala się do czasu realizacji sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzanie się wód opadowych
do istniejących elementów odwodnienia terenu.

9. Ustala się przebieg sieci gazowej, w skład której
wchodzą:
1) Gazociągi wysokiego ciśnienia:

a) relacji DziwiszówrŚcięgny o średnicy nomi-
nalnej DN 250 oraz ciśnieniu nominalnym
PN 6.3MPa,

b) odg. Mysłakowice/Kostrzyca r Mysłakowi-
ce/Kostrzyca, o średnicy nominalnej DN
100 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6.3MPa.

2) Gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia:
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a) relacji ŚcięgnyrJelenia Góra 2 o średnicy
nominalnej DN 250 oraz ciśnieniu nominal-
nym PN 1.6MPa,

b) odg. Mysłakowice 1/Rauschert r odg. Rau-
schert, o średnicy nominalnej DN 80 oraz
ciśnieniu nominalnym PN 1.6MPa.

3) stacje redukcyjno-pomiarowe Io:
1. Mysłakowice,
2. Mysłakowice/Kostrzyca,
3. Rauschert Elektrim.

10. W odniesieniu do gazociągów wysokiego ciśnienia
oraz podwyższonego średniego ciśnienia zgodnie z
odpowiednimi przepisami szczególnymi, wyzna-
czona się na rysunku planu strefy ochronne. Od-
ległości projektowanych obiektów od sieci gazo-
wych wynoszą:
1) Od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250

PN 6.3MPa: 15,0 m dla każdej zabudowy.
2) Od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN

100 PN 6.3Mpa oraz stacji redukcyjno-
pomiarowej Io:
a) 35 m dla budynków użyteczności publicz-

nej,
b) 20 m dla bud. mieszkalnego zabudowy jed-

norodzinnej i wielorodzinnej,
c) 15 m dla wolno stojącego bud. niemieszkal-

nego,
d) 25 m dla zakładów przemysłowych,
e) 20 m dla parkingów,
f) 35 m dla stacji paliw,
g) 15 m dla przewodów kanalizacyjnych, ka-

nałów sieci cieplnej, kanalizacji kablowej i
wodociągów, licząc od skrajni rury, kabla,
kanału lub studni do gazociągu.

3) Od osi gazociągu podwyższonego średniego ci-
śnienia DN 250 PN 1.6Mpa i DN 80 PN 1.6Mpa
oraz stacji redukcyjno-pomiarowej Io:

a) 25 m dla budynków użyteczności publicz-
nej,

b) 20 m dla bud. mieszkalnego zabudowy jed-
norodzinnej i wielorodzinnej,

c) 15 m dla wolno stojącego bud. niemieszkal-
nego,

d) 20 m dla zakładów przemysłowych,
e) 20 m dla parkingów,
f) 25 m dla stacji paliw,
g) 15 m dla przewodów kanalizacyjnych, ka-

nałów sieci cieplnej, kanalizacji kablowej i
wodociągów, licząc od skrajni rury, kabla,
kanału lub studni do gazociągu.

 ) Przy projektowaniu lub modernizacji dróg nale-
ży zachować odpowiednie odległości i parame-
try zgodnie z przepisami szczególnymi:
a) minimalna odległość jezdni od gazociągu

powinna wynosić 6,0 m, licząc od gazocią-
gu do zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) dla dróg wojewódzkich i powiatowych
obowiązuje zachowanie odległości co naj-
mniej 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
do gazociągu (dopuszcza się przyjęcie odle-
głości innej za zgodą zarządcy drogi).

c) minimalna odległość od linii rozgraniczają-
cych drogi do gazociągu powinna wynosić
2,0 m,

d) dla drogi KDpj położonej wzdłuż terenu
29 .NO i 291.P2 zakłada się nawierzchnię
gruntową,

e) kąt skrzyżowania gazociągów z drogami nie
powinien być mniejszy niż 60o; w przypadku
niemożliwości zachowania kąta 60o, należy
przewidzieć przebudowę gazociągu za zgo-
dą i na warunkach określonych przez opera-
tora sieci.

f) sposób zabezpieczenia istniejącego gazocią-
gu w miejscu skrzyżowania z projektowaną
lub modernizowaną drogą należy uzgodnić z
operatorem gazociągu przed wydaniem po-
zwolenia na budowę.

11. Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego i pod-
wyższonego średniego ciśnienia stanowi obszar, w
którym operator sieci jest uprawniony do zapobie-
gania działalności mogącej mieć negatywny wpływ
na jej trwałość i prawidłową eksploatację. Ustala
się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci ga-
zowej, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej,
przed wydaniem pozwolenia na budowę.

12. Dla ww. stref ochronnych ustala się następujące
zasady zagospodarowania:
1) Obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdłuż gazocią-
gu.

2) Dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora gazo-
ciągu.

3) Zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz grodze-
nia wzdłuż gazociągu, w pasie  ,0 m (po 2,0
m od osi gazociągu) r zagospodarowanie tere-
nu zielenią niską.

 ) Zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

13. Zakłada się ewentualną modernizację sieci ga-
zowej oraz w sytuacjach kolizyjnych przełożenie
gazociągu na warunkach określonych przez opera-
tora sieci. Dopuszcza się zmianę wielkości strefy
po przebudowie gazociągu zgodnie z przepisami
szczególnymi.

1 . Ustala się realizację rozdzielczej sieci gazowej,
powiązanej z gazociągami średniego i niskiego ci-
śnienia na warunkach uzgodnionych pomiędzy
stronami. Zaopatrzenie w gaz powinno odbywać
się po spełnieniu technicznych i ekonomicznych
warunków przyłączenia określonych przez dyspo-
nentów sieci i urządzeN. W stosunku do istnieją-
cych i projektowanych gazociągów i przyłączy
należy przewidzieć strefy kontrolowane zgodnie z
przepisami szczególnymi.

15. Dla zaopatrzenia w ciepło zakłada się możliwość
jego uzyskania z indywidualnych źródeł ciepła z
zastosowaniem urządzeN o wysokiej wydajności i
małej emisji zanieczyszczeN. Obok ogrzewania ga-
zowego przyjmuje się możliwość zaopatrzenia w
ciepło z indywidualnych źródeł, na olej opałowy
lub inne ogrzewanie ekologiczne z dopuszczeniem
paliw węglowych i węglopochodnych.

16. Dla zaopatrzenie w energię elektryczną przyjmuje
się następujące ustalenia:
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1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci
elektroenergetycznej w formie linii napowietrz-
nych, kablowych lub napowietrzno-kablowych
oraz budowę i rozbudowę stacji transformato-
rowych.

2) W przypadku zaistnienia kolizji planowanego
zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami
elektroenergetycznymi, przebudowa ww. linii
będzie możliwa po uzyskaniu z technicznych
warunków na przebudowę tych linii i zawarciu
stosownej umowy o usunięcie kolizji.

3) Projektowane lub modernizowane sieci elektro-
energetyczne należy prowadzić wzdłuż ukła-
dów komunikacyjnych, tj. ogólnie dostępnych
dla prowadzenia sieci infrastruktury technicz-
nej. Dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady
po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarząd-
cą sieci.

 ) Zasilanie projektowanego zasilania w energię
elektryczną z istniejących sieci elektroenerge-
tycznych, stacji transformatorowych lub z
projektowanych sieci i stacji na warunkach
określonych przez właściciela sieci.

5) Ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących i
projektowanych sieci elektroenergetycznych.

6) Ustala się lokalizację wskazanych na rysunkach
planu stacji transformatorowych i linii średnie-
go napięcia. Dopuszcza się dodatkowo budowę
stacji transformatorowych i sieci zasilających
średniego napięcia oraz niskiego napięcia od-
powiednio do zbilansowanych potrzeb i zgod-
nie z warunkami wydanymi przez przedsiębior-
stwo energetyczne. Określenie ostatecznej
rozbudowy sieci i ilości stacji transformatoro-
wych będzie możliwe po określeniu zaopatrze-
nia na moc. W przypadku konieczności budowy
stacji transformatorowych poza wskazanymi
na rysunkach planu, przedsiębiorstwo energe-
tyczne wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli
przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mo-
gło pozyskać wskazanego gruntu dla potrzeb
budowy stacji transformatorowych, nowe
miejsce wskaże Urząd Gminy w Mysłakowi-
cach.

7) Dla usytuowania urządzeN elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie
jest wymagane zachowanie linii zabudowy oraz
parametrów dotyczących konstrukcji i kształtu
dachów określonych w rozdziale 1 .

8) Dla terenów projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej, oznaczonej symbolem
MN2 i U2, kolidujących z istniejącymi liniami
napowietrznymi 20 kR, będącymi na majątku i

w eksploatacji zarządcy sieci ustala się ko-
nieczność przebudowy tych linii na warunkach
określonych przez właściciela sieci. Linie te
należy tak przebudować, aby ich nowa trasa
przebiegała z dostępem do strony układu ko-
munikacyjnego i uwzględniała istniejące urzą-
dzenia elektroenergetyczne z nich zasilane.

9) Należy zapewnić dostęp dla sprzętu zmechani-
zowanego do prowadzenia prac eksploatacyj-
nych celem prowadzenia prac remontowych i
modernizacyjnych do istniejących sieci elektro-
energetycznych.

10) Wskazane na rysunku planu strefy ochronne od
napowietrznych linii 20 kR stanowią obszar
ograniczonej lokalizacji budownictwa. Ewentu-
alna lokalizacja obiektów w strefie jest możliwa
za zgoda i na warunkach określonych przez
operatora sieci.

17. Ustala się modernizację i rozbudowę sieci teleko-
munikacyjnej. Dla rozbudowy sieci ustala się reali-
zację uzupełniającego systemu kablowej sieci tele-
fonicznej powiązanej z gminnym systemem tele-
komunikacji. Przed przystąpieniem do jakichkol-
wiek robót ziemnych na trasie urządzeN teleko-
munikacyjnych lub na zbliżeniu się do nich należy
dokonać stosownych uzgodnieN.

18. Odpady komunalne gromadzone w zamykanych
kubłach, wywożone na wysypisko odpadów w
Ścięgnach - Kostrzycy, zgodnie z zawartą umową.

R o z d z i a ł   12

Spohób i termin tąmczahowego zagohpojarowania,
urząjzania i użątwowania terenów

§ 15

Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowych funkcji
pod warunkiem niepowodowania zanieczyszczeN śro-
dowiska oraz niestwarzania utrudnieN w funkcjonowa-
niu i zagospodarowaniu terenów i obiektów sąsiadują-
cych.

R o z d z i a ł   13

Stawwi procentowe, na pojhtawie wtórąch uhtaIa
hię opłatę, o wtórej mowa w art. 36 uht. 4 uhtawą
o pIanowaniu i zagohpojarowaniu przehtrzennąm

z jnia 27 marca 2003 r

§ 16

Plan ustala stawkę procentową 30d służącą nalicza-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.   ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z
póź. zmianami).



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 33 r  2598  r Poz.  56

Rozdział 1 

Szczegółowe uhtaIenia pIanu
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R o z d z i a ł   15

Przepihą wońcowe

§ 331

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 332

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

MARIA KUCZAJ
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Załączniw graficzną nr 1 jo uchwałą Rają
Gminą Mąhławowice nr 92/XIV/07 z jnia
15 grujnia 2007 r. (poz. 456)
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Załączniw nr 2 jo uchwałą Rają
Gminą Mąhławowice nr 92/XIV/07
z jnia 15 grujnia 2007 r. (poz. 456)

w hprawie uchwaIenia miejhcowego pIanu zagohpojarowania przehtrzennego
jIa części terenów whi Mąhławowice

Rozhtrzągnięcie o hpohobie rozpatrzenia nieuwzgIęjnionąch uwag wniehionąch jo projewtu miejhcowego pIanu
zagohpojarowania przehtrzennego

Na podstawie 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 póź. zmianami), Rada Gminy Mysłakowice rozstrzyga o sposobie rozpatrze-
nia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych
przez:
1. Wnohzącą uwagę: Katarzyna i Stanisław Kogut, ul DaszyNskiego 37, Mysłakowice, uwaga z dn. 28.06.2007 r.

PaNstwo Katarzyna i Stanisław Kogut jako właściciele dz. nr 130 /1 i 1227 wnoszą o przekwalifikowanie
działek rolnych na działki budowlane.
Działka nr 130 /1 została tylko w części przewidziana pod zabudowę jednorodzinną (3 działki). Pozostała
część działki przewidziana jest pod rezerwę terenu dla obwodnicy Miłkowa r Kostrzycy. Również część
działki ze względu na linię zabudowy min. 20 m od rezerwy terenu pod drogę jest przeznaczona na cele rol-
nicze. Ustalenia powyższe wynikają z wniosku oraz uzgodnieN z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
we Wrocławiu.
Działka nr 1227 została tylko w części przewidziana pod zabudowę jednorodzinną (  działki). Ujęcie całej
działki pod zabudowę wymagałoby opracowania dodatkowego wniosku o uzyskanie zgody na wyłączenie
gruntów rolnych z użytkowania rolnego. Ponadto wytyczenie obecnej ilości działek wynikało z istniejącego
mało korzystnego wjazdu z drogi powiatowej oraz z braku możliwości poszerzenia tego wjazdu i istniejącej
drogi dojazdowej.
Uwaga PaNstwa Katarzyna i Stanisław Kogut, dotycząca działek nr 130 /1 i 1227, nie została uwzględniona.

2. Wnohzącą uwagę: Mechanika Maszyn i Ślusarstwo Bolesław Kucharczyk, ul. W. Polskiego 23A, Firma G. G.
Kucharczyk Eugeniusz Kucharczyk ul. W. Polskiego 23B , Mysłakowice, uwaga z dn. 28.06.2007 r.
Ww. jako właściciele dz. nr 1151 i 11 9 nie wyrażają zgody na lokalizację domu jednorodzinnego na dz. nr
11 5 ze względu na prowadzoną przez nich uciążliwą działalność usługową.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu prowadzona działalność usługowa i produkcyjna nie może powodować
uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza
granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
Ponadto został uzupełniony projekt planu o zapis wprowadzenia zieleni ochronnej i izolacyjnej.
Uwaga, dotycząca działki nr 11 5 nie została uwzględniona.

3. Wnohzącą uwagę: Anna Malinowska-Kuczma, ul. Jana Kiepury 51/15, Jelenia Góra, (dres do korespondencji:
Zbigniew Szczygielski ul. Karpnicka 10 Łomnica), uwaga z dn. 01.07.2007 r.
Pani Anna Malinowska-Kuczma jako właścicielka dz. nr 266 i 277 kwestionuje przebieg drogi dojazdowej
przez jej działki w pasie 6,0 m, co wpływa na utratę wartości jej nieruchomości.
Lokalizacja drogi dojazdowej KD-D i lokalnej KD-L wynika z wcześniej wydanej decyzji o warunkach zabudo-
wy dla zespołu domów jednorodzinnych oraz ustaleN studium uwarunkowaN i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Forma odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wynika z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwaga Pani Anny Malinowskiej-Kuczmy, dotycząca działki nr 266 i 277, nie została uwzględniona.

 . Wnohzącą uwagę: Katarzyna i Stanisław Kogut, ul DaszyNskiego 37, Mysłakowice, uwaga z dn. 18.07.2007 r.
PaNstwo Katarzyna i Stanisław Kogut jako właściciele dz. nr 130 /1 i 1227 ponawiają wniosek z dnia
28.06.2007 r. r (wnoszą o przekwalifikowanie działek rolnych na działki budowlane.
Uwaga PaNstwa Katarzyna i Stanisław Kogut, dotycząca działek nr 130 /1 i 1227, nie została uwzględniona.

5. Wnohzącą uwagę: Maria Patejuk-Stenzel, ul. DaszyNskiego 9a, Mysłakowice, uwaga z dn. 0 .07.2007 r.
(dyskusja publiczna).
Uchwalenie planu z dużą ilości terenów pod zabudowę nie jest spójne ze strategią rozwoju gminy w zakresie
turystyki i ochrony krajobrazu.
Ustalenia projektu planu wynikają z polityki gminy zawartej w studium uwarunkowaN i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego.
Uwaga Pani Maria Patejuk Stenzel nie została uwzględniona.

6. Wnohzącą uwagę: Zdzisław Łatanowski, ul. Starowiejska 7 Mysłakowice, uwaga z dn. 0 .07.2007 r. (dys-
kusja publiczna).
Pan Zdzisław Łatanowski wnosi o poprowadzenie nowej drogi do jego posesji ul. Starowiejska 7.
Do jego posesji Pana Zdzisława Łatanowskiiego przy ul. Starowiejska 7 istnieje dojazd w postaci asfaltowej
drogi. Wytyczenie nowej drogi wiązałoby się z kosztami wykupu gruntów od prywatnych właścicieli lub
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz kosztami budowy drogi.
Uwaga Pana Zdzisława Łatanowskiego, dotycząca poprowadzenia nowej drogi nie została uwzględniona.
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7. Wnohzącą uwagę: Zdzisław Majcher, Izabela Hornik, Ul. SegietyNskiego 1/13, Jelenia Góra, uwaga z dn.
0 .07.2007 r. (dyskusja publiczna).
Pan Zdzisław Majcher i Pani Izabela Hornik wnoszą o zamianę gruntów pod drogę pomiędzy gminą a
p. Ptakiem.
Wniesiona uwaga nie dotyczy przedmiotu ustaleN projektu planu.
Uwaga Pana Zdzisława Majcher i Pani Izabela Hornik, nie została uwzględniona.

Załączniw nr 3 jo uchwałą Rają
Gminą Mąhławowice nr 92/XIV/07
z jnia 15 grujnia 2007 r. (poz. 456)

w hprawie uchwaIenia miejhcowego pIanu zagohpojarowania przehtrzennego
jIa części terenów whi Mąhławowice

Rozhtrzągnięcie o hpohobie reaIizacji zapihanąch w pIanie inwehtącji z zawrehu infrahtruwturą technicznej, wtóre naIeżą
jo zajań włahnąch gminą, oraz o zahajach ich finanhowania zgojnie z przepihami o finanhach pubIicznąch

Na podstawie 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 póź. zmianami) Rada Gminy Mysłakowice rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadaN własnych gminy, a także finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadaN celu pu-
blicznego i związanych z ustaleniami planu w kwocie około 59.903 tys. zł.

2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadaN, o których mowa w ust. 1, będą:
1) Środki własne gminy.
2) Program Unii Europejskiej.
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 ) Kredyt bankowy.
5) Emisja obligacji komunalnych.

§ 2

Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w § 1 ust. 2, w tym również
finansowanie inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3

Wykorzystanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
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457

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BEGACZEWICE
NR X/65/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w hprawie uchwaIenia reguIaminu wąnagrajzania nauczącieIi pohzczegóInąch
htopni awanhu zawojowego w owrehie oj 1 htącznia jo 31 grujnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.1591
z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w nawiązaniu do art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 67  z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala:

§ 1

Uchwala się „Regulamin wynagradzania w roku 2008
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
pracujących w jednostkach oświatowych, dla których
organem założycielskim jest Gmina Stare Bogaczowice”.

§ 2

Dojatew motąwacąjną

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest między innymi:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuNczych, a w
szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, 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) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-

dowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeN, pomocy dydaktycznych
lub urządzeN szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceN służbowych i powierzonych obowiązków,

g) przestrzeganie dyscypliny prący,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub

pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o

których mowa w art. 2 ust.2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeNskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadaN
statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
10 miesięcy, w wysokości do 10d otrzymywane-
go przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora jednostki może
być przyznany na okres 12 miesięcy.

 . Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzględniając spełnie-
nie warunków, o których mowa w ust.2 ustala dy-
rektor, a dla dyrektora Wójt Gminy, w ramach po-
siadanych środków finansowych.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia.

6. W 2008 roku tworzy się fundusz na dodatki moty-
wacyjne w wysokości do 1d planowanych wyna-
grodzeN zasadniczych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 2 ust. 6)

§ 3

Dojatew funwcąjną

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości co najmniej 5d otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze w
zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, licz-
bę uczniów i oddziałów, złożoność zadaN wyni-
kających z zajmowanego stanowiska, liczbę sta-
nowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, dla dyrek-
tora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla pozostałych
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stanowisk kierowniczych dyrektor szkoły, w ra-
mach posiadanych środków finansowych.

 . Nauczycielom, którym powierzono wychowaw-
stwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy meto-
dycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna
stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej
wysokości do 5d otrzymywanego przez nauczy-
ciela wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. , uwzględniając zakres i złożoność zadaN
oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ra-
mach posiadanych środków finansowych.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1, 2 i  , powstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie
to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca r od tego
dnia.

7. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.6, nie
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia, w okresach, za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi-
ska, wychowawstwa lub funkcji z innych powo-
dów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca r od tego dnia.

8. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, realizu-
jącemu dodatkowe zadania lub zajęcia wymienio-
ne w ust.  , przysługuje jeden dodatek funkcyjny
w wysokości uwzględniającej zajmowanie stano-
wiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych
zadaN i zajęć.

9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

10. W roku 2008 tworzy się fundusz na dodatek
funkcyjny w wysokości do 5d planowanych wy-
nagrodzeN zasadniczych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 3 ust. 6, 7 i 10)

§  

Dojatew za warunwi pracą

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w
przepisach przez właściwego Ministra.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-

nieniem warunków, o których mowa w ust. 2,
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora r
Wójt Gminy.

 . Maksymalna wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1, wynosi do 1d otrzymywanego wynagro-
dzenia zasadniczego

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność §   ust. 6)
7. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej,

jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko
część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

8. W roku 2008 tworzy się fundusz na dodatki za
warunki pracy w wysokości do 0,5d planowanych
wynagrodzeN zasadniczych.

§ 5

Dojatew za wąhługę Iat

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że
przepis wyższego rzędu stanowi inaczej.

3. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 5)

§ 6

Wąnagrojzenie za gojziną ponajwąmiarowe
i gojziną joraźnąch zahtęphtw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną, nauczy-
cielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowo obowiązującego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuNczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób
określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego za-
stępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem
i programem nauczania danej klasy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 6 ust. 2 we fragmencie: „o
ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane
były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania
danej klasy”)
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3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art.  2 ust.  a Kar-
ty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasa-
dach, o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowa-
na w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru godzin.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r. stwier-
dzono nieważność § 6 ust. 2 we fragmencie: „realizo-
wanego na zasadach, o których mowa w ust. 3”)
 . Miesięczną liczbę godzin obowiązującego lub reali-

zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się, mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez  ,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 7

Nagroją ze hpecjaInego funjuhzu nagrój

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokości 1d planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szkoły, z tym że:
1) 80d środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora,
2) 20d środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-

rakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagro-
dy uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w

roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania
nagrody r dodatku motywacyjnego przez co
najmniej sześć miesięcy,

3) legitymowania się szczególnymi osiągnięciami w
pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie-
kuNczej.

3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 r dy-

rektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 r

Wójt Gminy na wniosek dyrektora, a w przypad-
ku dyrektora na wniosek Sekretarza Gminy.

 . Nagrody, o których mowa w § 6, są przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy może
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 8

Dojatew miehzwaniową

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego, obowiązkowego

wymiaru godzin w jednostkach oświatowych Gmi-
ny Stare Bogaczowice i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie r 1d wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela stażysty
2) przy dwóch osobach w rodzinie r 2d wynagro-

dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,
3) przy trzech osobach w rodzinie r 3d wynagro-

dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,
 ) przy czterech i więcej r  d wynagrodzenia za-

sadniczego nauczyciela stażysty.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-

cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców po-
zostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 . Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w
wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust.  , na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi r Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego

przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) 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 koNca okresu, na który umowa
ta była zawarta,

 ) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 9

Wąnagrojzenie zahajnicze

W Gminie Stare Bogaczowice jako stawki wynagro-
dzenia nauczycieli przyjmuje się minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego określane corocznie w roz-
porządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.

§ 10

Wąnagrojzenie za jni woIne oj pracą

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują planowane i odpowiednio udokumentowa-
ne zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wycho-
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wawcze lub opiekuNcze, a nie otrzymują za ten
dzieN innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane go-
dziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze,
sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuNczych, nie przysługuje z tego tytułu
odrębne wynagrodzenie.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911r6/5 /08 z dnia 1 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 10)

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare
Bogaczowice.

§ 12

Traci moc uchwała:
Uchwała nr III/15/06 Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 r.

§ 13

Uchwała podlega opublikowaniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie w 1  dniu od
daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN MAKOSIEJ
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