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UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NR XIII/6/08

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie określenia warunkww i arieu wspieraniaw w aió  inansowewow
rozwoju sporau kwali ikowanewo w Powiecie Wałerziskió

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (t.j Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada
Powiatu WałPrzyskiego uczwala, co następujeo

§ 1

1. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w Po-
wiecie WałPrzyskim odPywać się Pędzie w nastę-
pującycz formaczo
1) pozafinansowycz, poprzezo

a) tworzenie i konsultowanie programów o cza-
rakterze strategicznym w zakresie rozwoju
sportu kwalifikowanego;

P) współpracę ze stowarzyszeniami kultury fi-
zycznej oraz organizacjami pozarządowymi,
które w ramacz swojej statutowej działalno-
ści realizują programy z zakresu upowszecz-
niania sportu kwalifikowanego;

2) finansowej, poprzez dofinansowanie organizacji
współzawodnictwa sportowego, w szczególno-
ści młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnycz Po-
wiatu WałPrzyskiego, w ramacz dyscyplin spor-
tu kwalifikowanego, w tym imprez i zawodów
sportowycz o czarakterze międzyszkolnym,
mającycz znaczenie promujące dla Powiatu

WałPrzyskiego i zapewniającycz wysoki poziom
rywalizacji sportowej.

2. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, pole-
gające na dofinansowaniu organizacji współzawod-
nictwa sportowego, odPywać się Pędzie w ramacz
kwot przewidzianycz na ten cel w Pudżecie Powia-
tu WałPrzyskiego na dany rok Pudżetowy.

§ 2

1. Dofinansowanie organizacji współzawodnictwa
sportowego, w ramacz dyscyplin sportu kwalifiko-
wanego, przyznawane Pędzie przez Zarząd Powiatu
WałPrzyskiego na podstawie wniosku o dofinanso-
wanie złożonego przezo
1) kluPy sportowe,
2) stowarzyszenia kultury fizycznej,
3) organizacje pozarządowe.

2. Wnioski o dofinansowanie organizacji współzawod-
nictwa sportowego, w ramacz dyscyplin sportu
kwalifikowanego, można składać do dnia 28 lutego
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każdego roku Pudżetowego, za wyjątkiem 2008 ro-
ku, w którym wnioski można składać do kokca
kwietnia 2008 roku.

§ 3

Wniosek, o którym mowa w § 2 ust 2, powinien za-
wierać w szczególnościo

1) nazwę wnioskodawcy – kluPu sportowe-
go/stowarzyszenia/organizacji pozarządowej;

2) adres wnioskodawcy;
3) imiona i nazwiska osóP upoważnionycz do repre-

zentowania podmiotu uPiegającego się o dofinan-
sowanie;

4) nazwę i numer raczunku Pankowego wniosko-
dawcy;

5) dyscyplinę sportową (dyscypliny sportowe), w
ramacz sportu kwalifikowanego, w której wnio-
skodawca deklaruje zorganizowanie współzawod-
nictwa sportowego;

6) termin realizacji zadania;
7) liczPę osóP i szkół oPjętycz współzawodnictwem

w ramacz realizacji zadania;
8) nazwy szkół, z którycz uczniowie Pędą oPjęci

współzawodnictwem, w ramacz realizacji zada-
nia;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) kosztorys realizowanego zadania wraz z źródłami
finansowania;

11) ramowy program realizowanego zadania;
12) informację o współorganizatoracz i partneracz

Piorącycz udział przy realizacji zadania.

§ 4

Informacje dotyczące dofinansowania organizacji
współzawodnictwa sportowego, w ramacz dyscyplin
sportu kwalifikowanego, ogłaszane Pędą na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w WałPrzyczu
oraz na taPlicy ogłoszek w siedziPie Starostwa.

§ 5

Wykonanie uczwały powierza się Zarządowi Powiatu
WałPrzyskiego.

§ 6

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ POWIATU

ANDRZEJ LIPIŃSKI
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UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NR XIII/6/08

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie zóiani uchwałi nr XI/73/07 Radi Powiaau Wałerziskiewo z dnia
28 lisaopada 2007 roku w sprawie usaanowienia saipendiuó sporaowewo dla
zawodnikww osiąwającich wisokie winiki sporaowe oraz zasad i arieu ich
                                              prziznawania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm)
oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm) i art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) Rada Po-
wiatu WałPrzyskiego, uczwala co następujeo

§ 1

W uczwale nr Xl/73/07 Rady Powiatu WałPrzyskiego z
dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia
stypendium sportowego dla zawodników osiągającycz
wysokie wyniki sportowe oraz zasad i tryPu icz przy-
znawania wprowadza się następujące zmianyo
1) W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w Przmieniuo

„a).W roku 2008 termin składania wniosków o sty-
pendia ustala się na dziek 31 maja 2008 roku.”

2) W § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3 a w Przmieniuo
„a) W roku 2008 termin rozpatrzenia wniosków o

stypendia ustala się do dnia 30 czerwca
2008 roku.”

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Zarządowi Powiatu
WałPrzyskiego.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ POWIATU

ANDRZEJ LIPIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W BYSTRZYCY KŁODZKIEA
XX/148/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie usaalenia zasad poliaiki czinszowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i art. 4 i ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.1) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o oczronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasoPie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
z późn. zm.) – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uczwała, co następujeo

§ 1

Ustala się zasady polityki czynszowej oPowiązujące
najemców lokali mieszkalnycz, zamiennycz i socjal-
nycz wczodzącycz w skład mieszkaniowego zasoPu
Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 2

Ustala się następujące rodzaje czynszówo
1) za lokale mieszkalne;
2) za lokale zamienne;
3) za lokale socjalne.

§ 3

1. Ustala się czynniki oPniżające i podwyższające
stawkę Pazową czynszu, określone w załączniku nr
1 do uczwały.

2. Czynniki oPniżające i podwyższające stawkę Pazo-
wą nie Pędą stosowane do czynszu za lokale so-
cjalne.

§ 4

1. Stawkę Pazową czynszu miesięcznego za 1m² po-
wierzczni użytkowej ustala Burmistrz Bystrzycy
Kłodzkiej.

2. Treść umowy najmu ustala Burmistrz Bystrzycy
Kłodzkiej.

3. Zmiana stawki Pazowej czynszu w mieszkaniowym
zasoPie Gminy Bystrzyca Kłodzka nie może Pyć do-
konywana częściej niż co 6 miesięcy.

§ 5

Stawka czynszu za 1m² powierzczni użytkowej lokalu
socjalnego wynosi nie więcej niż 50% stawki najniż-
szego czynszu oPowiązującego w mieszkaniowym
zasoPie Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 6

1. Ustala się, że z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, opłatę
w wysokości 50% stawki Pazowej za 1m² po-
wierzczni, która dotyczy pomieszczek gospodar-
czycz, gdy lokator zajmuje więcej niż jedno pomiesz-
czenie luP za powierzcznię przekraczającą 7 m².

2. Opłata wskazana w ust. 1 nie dotyczy pomieszczek
zlokalizowanycz w piwnicy.

3. Opłata wskazana w ust. 1 dotyczy również po-
wierzczni pomieszczek gospodarczycz zlokalizowa-
nycz na stryczu Pudynku, o ile pomieszczenia te są
wydzielone trwałymi ścianami i lokator zajmuje je
samodzielnie.

§ 7

Traci moc uczwała nr XXXI/248/2001 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2001 r. w
sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za
lokale socjalne.

§ 8

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej.

§ 9

Uczwała wczodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i podlega puPlikacji na taPlicy ogło-
szek w Pudynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

__________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86, poz.
602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi Miejskiej
w Bisarzici Kłodzkiej nr XX/148/07
z dnia 28 wrudnia 2007 r. (poz. 778)

Czinniki podwiższające i oeniżające saawkę eazową czinszu

1. Czynniki podwyższające stawkę Pazowąo

1. za lokale mieszkalne w budynku wolno stojącym (1) + 10%
2. za lokale mieszkalne wyposażone w WC (2) + 30%
3. za lokale mieszkalne wyposażone w łazienkę (3) + 30%
4. za lokale mieszkalne wyposażone w c.o. (4) + 30%
5. za lokale mieszkalne wyposażone w gaz przewodowy + 30%

2. Czynniki oPniżające stawkę Pazowąo

1. za lokale mieszkalne w budynku peryferyjnym (5) – 10%
2. za lokale mieszkalne bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (6) – 10%
3. za lokale mieszkalne w suterenie – 10%
4. za lokale mieszkalne z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 10%
5. za lokale  mieszkalne w budynku substandardowym (7) – 10%
6. za lokale mieszkalne wspólne – 10%

Objaśnienia:
1/ budynki w których liczba lokali mieszkalnych i użytkowych nie jest większa niż 10 i stanowią obiekty wolno stojące.
2/ przez WC rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodno-kanalizacyjna, umoż-

liwiającą podłączenie muszli ustępowej i spłuczki dotyczy również WC przynależnego do lokalu położonego poza nim na
tej samej kondygnacji.

3/ przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje: wodociągową, kanaliza-
cyjną, ciepłej wody dostarczonej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalach lub inne, umożliwiające podłą-
czenie wanny, brodzika, baterii umywalkowych i wannowych, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera
itp.).

4/ dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczoną z elektrociepłowni – ciepłowni i kotłowni lokalnych (osiedlowych i do-
mowych).

5/ dotyczy budynków mieszkalnych położonych na terenach wiejskich z wyłączeniem Długopola Rdroju i Międzygórza.
6/ przez urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się również lokalne urządzenia wodociągowe (hydrofor) i kanaliza-

cyjne (szambo).
7/ budynki, które ze względu na zły stan techniczny zostały przeznaczone do rozbiórki.
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W BYSTRZYCY KŁODZKIEA
XX//153/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia óiejscowewo planu zawospodarowania przesarzennewo
dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bisarzica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.1) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.2) oraz w związku z uczwałą nr XLIX/333/05 z dnia 10 listopada 2005 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowak
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka
uczwała nr XXXVII/233/97 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
6 czerwca 1997 roku – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej postanawia,
co następujeo
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§ 1

1. Uczwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi
Nowa Bystrzyca – Gmina Bystrzyca Kłodzka.

2. Ustalenia planu stanowiąo
1/ niniejsza uczwała;
2/ rysunek planu w skali 1o1000 stanowiący za-

łącznik graficzny do niniejszej uczwały – załącz-
nik nr 1.
Oznaczenia graficzne występujące na rysunku
planu są oPowiązującymi ustaleniami planu.

3. Załącznikami niniejszego planu są rozstrzygnięcia z
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennymo
1/ o sposoPie rozpatrzenia uwag do projektu planu

– załącznik nr 2;
2/ o sposoPie realizacji zapisanycz w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury tecznicznej, które
należą do zadak własnycz gminy i o zasadacz
icz finansowania zgodnie z przepisami o finan-
sacz puPlicznycz – załącznik nr 3.

R o z d z i a ł   I

Przepisi owwlne

§ 2

Celem regulacji zawartycz w ustaleniacz planu jesto
1/ realizacja zamierzek gminy w zakresie tworzenia

warunków dla powstawania nowycz podmiotów
gospodarczycz;

2/ umożliwienie realizacji zamierzek zgodnie z upraw-
nieniami inwestora do zagospodarowania terenu,
do którego posiada tytuł prawny;

3/ oczrona interesu puPlicznego, w szczególności w
zakresie spełnienia wymogów wynikającycz z po-
trzePy oczrony środowiska oraz prawidłowego go-
spodarowania zasoPami przyrody;

4/ uporządkowanie struktury funkcjonalno-
przestrzennej całości oPszaru w granicacz miej-
scowego planu;

5/ zapewnienie przestrzennycz, tecznicznycz i tere-
nowo-prawnycz warunków rozPudowy układu ko-
munikacyjnego oraz sieci i urządzek infrastruktury
tecznicznej;

§ 3

Przedmiot ustalek planu oPejmujeo
1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające

tereny o różnym przeznaczeniu luP różnycz zasa-
dacz zagospodarowania;

2/ zasady oczrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;

3/ zasady oczrony środowiska, przyrody i krajoPrazu
kulturowego;

4/ zasady oczrony dziedzictwa kulturowego i zaPyt-
ków oraz dóPr kultury współczesnej;

5/ wymagania wynikające z potrzeP kształtowania
przestrzeni puPlicznycz;

6/ parametry i wskaźniki kształtowania zaPudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zaPu-
dowy, gaParyty oPiektów i wskaźniki intensyw-
ności zaPudowy;

7/ granice i sposoPy zagospodarowania terenów luP
oPiektów podlegającycz oczronie, ustalonycz na
podstawie przepisów odręPnycz, w tym terenów

górniczycz, a także narażonycz na niePezpieczek-
stwo powodzi oraz zagrożonycz osuwaniem się
mas ziemnycz;

8/ szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruczomości oPjętycz planem miejscowym;

9/ szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w icz użytkowaniu, w tym za-
kaz zaPudowy;

10/ zasady modernizacji, rozPudowy i Pudowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tecznicznej;

11/ sposóP i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów;

12/ stawki procentowe, na podstawie którycz ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy.

§ 4

Ilekroć w dalszycz przepisacz jest mowa oo
1/ uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą

uczwałę;
2/ planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca – Gmina
Bystrzyca Kłodzka;

3/ przepisach szczewwlnich – należy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

4/ risunku planu – należy przez to rozumieć graficz-
ny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyj-
no-wysokościowej w skali 1o1000 stanowiący
załącznik do niniejszej uczwały;

5/ aerenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym w planie miejscowym przeznaczeniu pod-
stawowym luP dopuszczalnym, zawarty w grani-
cacz linii rozgraniczającycz wyznaczonycz na ry-
sunku miejscowego planu oraz oznaczony sto-
sownym numerem i symPolem literowym, na któ-
rym oPowiązują te same ustalenia miejscowego
planu;

6/ przeznaczeniu podsaawowió aerenu – należy
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które
przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony odpowiednim symPolem teren
na rysunku planu;

7/ przeznaczeniu dopuszczalnió aerenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które może Pyć wprowadzone na części
terenu określonego w pkt 5, jeżeli takie jest zapo-
trzePowanie rynkowe luP społeczne;

8/ urządzeniach aowarziszącich – należy przez to
rozumieć oPiekty tecznicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne urzą-
dzenia pełniące służePną rolę woPec przeznacze-
nia podstawowego luP dopuszczalnego wyzna-
czonego terenu;

9/ przesarzeni puelicznej – należy przez to rozumieć
tereny w oPręPie ściśle określonycz linii rozgrani-
czającycz ulic, placów, wydzielonycz ciągów pie-
szo-jezdnycz, ścieżek rowerowycz i innycz urzą-
dzek powszecznie dostępnycz luP określonycz za
dostępne przez samorządowe władze miejskie luP
organy administracji rządowej;

10/ odlewłości i sare i owraniczeń zaeudowi – należy
przez to rozumieć ograniczenia wywołane oPecno-
ścią luP działaniem istniejącego luP projektowanego
przeznaczenia terenu, urządzek i sieci tecznicznycz,
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dróg i ulic, wymagającycz zaczowania odległości od
innycz funkcji luP urządzek, stosownie do wymaga-
nycz standardów tecznicznycz;

11/ zaeudowie usłuw aurisaiki – należy przez to rozu-
mieć Pudynek związany z funkcją usług turystyki,
zotelarstwa i gastronomii oraz związanymi z tą
funkcją urządzeniami towarzyszącymi i komunikacji;

12/ aerenach usłuw sporau – należy przez to rozumieć
tereny o oPecnym użytkowaniu Pez możliwości
zaPudowy kuPaturowej z dopuszczeniem wycią-
gów i tras narciarskicz;

13/ zaeudowi óieszkalno-pensjonaaowej – należy
przez to rozumieć Pudynek pensjonatowy z funk-
cją mieszkalną właściciela oPiektu oraz pomiesz-
czeniami usługowymi związanymi z tą funkcją ta-
kimi jak gastronomia, pomieszczenia administra-
cyjne, gospodarcze i garażowe;

14/ zaeudowie óieszkalno-leaniskowej – należy przez
to rozumieć Pudynek mieszkalny z funkcją letni-
skową z pokojami gościnnymi oraz pomieszcze-
niami gospodarczymi i garażami;

15/ zaeudowie leaniskowej – należy przez to rozumieć
Pudynek letniskowy z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej;

16/ drowach wewnęarznich – należy przez to rozu-
mieć istniejące i projektowane dróg dojazdowe,
niezPędne dla zapewnienia prawidłowej oPsługi
działek i oPiektów oraz terenów rolnycz i leśnycz.
W stosunku do nicz nie występują oPowiązki
Gminy dotyczące Pudowy, utrzymania i inne do-
tyczące dróg gminnycz;

17/ powierzchni aerenu eiolowicznie czinnej – należy
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wodę powierzczniową na działce Pudowlanej;

18/ powierzchni zaeudowi – należy przez to rozumieć
sumę powierzczni kondygnacji parterowycz Pudynków
znajdującycz się na działce, liczoną po zewnętrznym
oPrysie murów poszczególnycz oPiektów;

19/ usłuwach nieuciążliwich – należy przez to rozu-
mieć usługi niepowodujące szkodliwości i uciążli-
wości dla użytkowników sąsiednicz terenów i nie
zaliczone według przepisów szczególnycz do
przedsięwzięć „mogącycz znacząco oddziaływać
na środowisko”.

§ 5

Ustalenia formalno-prawne.
Uczwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa
Bystrzyca – Gmina Bystrzyca Kłodzka jest oPowiązu-
jącym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i
pro-wadzenia polityki przestrzennej, który określa
przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu
puPlicznego oraz sposóP zagospodarowania i warunki
zaPudowy terenu.

§ 6

Przeznaczenie terenów.
1) dla terenów wyznaczonycz w planie miejscowym

ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi ustala
się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionycz
przypadkacz przeznaczenie dopuszczalne w nastę-
pującym zróżnicowaniuo
a) MN/L – tereny zaPudowy mieszkaniowej i letni-

skowej,
P) ML – tereny zaPudowy letniskowej,

c) MN/P – tereny zaPudowy mieszkalno-pensjo-
natowej,

d) RM – tereny zaPudowy zagrodowej,
e) U – tereny usług,
f) UT – tereny usług turystyki,
g) US – tereny usług sportów zimowycz,
z) ZP – tereny zieleni parkowo-leśnej,
i) ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
j) WS – tereny wód powierzczniowycz,
k) WZ – tereny urządzek zaopatrzenia w wodę i

ujęć wodnycz,
l) EE – tereny urządzek elektroenergetycznycz,
m) K – tereny komunikacji,
n) KP – tereny parkingów.

2) ustalenia szczegółowe w zakresie poszczególnycz
terenów z uwzględnieniem powyższycz symPoli li-
terowycz oraz podziału numerycznego zawarte są
w § 7 niniejszej uczwały. Przyjęte oznaczenia są
spójne z rysunkiem planu miejscowego. Dla prze-
strzeni puPlicznej w zakresie komunikacji ustalenia
szczegółowe zawarte są w § 9 niniejszej uczwały;

3) istniejąca oraz projektowana zaPudowa realizowana
w oPręPie poszczególnycz terenów wydzielonycz
w planie miejscowym nie może w żadnym przypad-
ku oddziaływać znacząco na środowisko;

4) nie dopuszcza się realizacji zaPudowy w oPręPie
terenów o innym przeznaczeniu niż podstawowe
luP dopuszczalne;

5) tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do
czasu jego realizacji, mogą Pyć użytkowane w spo-
sóP dotyczczasowy, pod warunkiem icz udostęp-
nienia dla wykonania dojazdów i uzProjenia, w za-
kresie wynikającym z ustalek planu miejscowego;

6) zasady podziału nieruczomości określają aktualne
granice nieruczomości wynikające z geodezyjnej
ewidencji gruntów oraz ustalenia planu miejscowe-
go. Dopuszcza się wtórne luP dodatkowe podziały
nieruczomości, pod warunkiem spełnienia wymo-
gów określonycz w pkt 7;

7) podziały nieruczomości wtórne luP dodatkowe mo-
gą Pyć dokonywane na podstawie projektu zago-
spodarowania terenu nieruczomości, spójnego z
ustaleniami niniejszego planu i zgodnego z przepi-
sami odręPnymi oraz sporządzonego przez osoPę
przygotowaną zawodowo, posiadającą uprawnienia
urPanistyczne luP arczitektoniczne i wpisaną na li-
stę izPy samorządu urPanistów alPo arczitektów;

8) przy projektowaniu Pudynków na terenie wsi za-
leca się zapoznanie z opracowaniem „Arczitektu-
ra regionalna pogranicza Kłodzko-Orlickiego”
przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w
Kłodzku w celu prawidłowego zastosowania do
projektowania materiałów detalu arczitektury,
formy daczów itp.

R o z d z i a ł   II

Usaalenia szczewwłowe

§ 7

Dla oPszaru oPjętego planem miejscowym ustala się
następujące przeznaczenie podstawowe i dopuszczal-
ne dla poszczególnycz terenówo

1) 1MN/L, 2MN/L, 3MN/L, 4MN/L, 5MN/L, 20MN/L
– teren zaPudowy mieszkaniowej i letniskowej;

2) 9ML, 10ML, 15ML, 27ML, 28ML, 29ML, 30ML,
31ML – tereny zaPudowy letniskowej;
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3) 16MN/P, 23MN/P, 25MN/P – tereny zaPudowy
mieszkalno-pensjonatowej;

4) 14RM, 17RM, 21RM, 22RM – tereny zaPudowy
zagrodowej;

5) 6U, 19U – tereny usług;
6) 8UT, 11UT, 13UT, 18UT/WZ – tereny usług tury-

styki;
7) 12US – tereny usług sportów zimowycz;
8) 26ZP/UT– tereny zieleni parkowo-leśnej z usłu-

gami turystyki;
9) 7ZN/WS, 32ZN/WS –tereny zieleni nieurządzonej

z wodami powierzczniowymi;
10) 24EE – tereny urządzek elektroenergetycznycz;
11) 1KD-Z, 2KD-Z – drogi zPiorcze;
12) 9KD-L – droga lokalna;
13) 3KD-D, 4KD-D, 8KD-D – drogi dojazdowe;
14) 5KDw, 6KDw, 7KDw – wewnętrzne drogi dojaz-

dowe;
15) 1KD-X, 2KD-X – ciągi pieszo-jezdne;
16) KD-Z – ciągi piesze;
17) KP – tereny parkingów.

§ 8

Zasady zagospodarowania i kształtowania zaPudowyo
1) Tereny 1MN/L, 2MN/L, 3MN/L, 4MN/L, 5MN/L,

20MN/Lo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

zaPudowę mieszkaniową jednorodzinną i
mieszkaniowo-letniskową,

P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –
urządzenia rekreacyjne, małą arczitekturę, zie-
lek średniowysoką i niską ozdoPną oraz miej-
sca parkingowe dla samoczodów,

c) granice projektowanycz działek określa rysu-
nek planu,

d) oPowiązujące i nieprzekraczalne linie zaPudowy
określa rysunek planu (od 7 m do 12 m od
granicy działki),

e) orientacyjne usytuowanie projektowanej zaPu-
dowy określa rysunek planu,

f) ustala się maksymalną wysokość zaPudowy 1
pełna kondygnacja nadziemna z poddaszem
użytkowym z możliwością podpiwniczenia do
wysokości wynikającej z konfiguracji terenu,

g) daczy strome dwu- luP wielospadowe o na-
czyleniu połaci pod takim samym kątem 40º–
45º. Główne połacie daczu w jednym oPiekcie
Pudowlanym muszą mieć jednakowy spadek.
Pokrycie daczu daczówką ceramiczną luP in-
nymi materiałami naturalnymi takimi jak łupek,
gont,

z) arczitektura oPiektów winna Pyć inspirowana
zaPudową czarakterystyczną dla Pudownictwa
Kotliny Kłodzkiej luP doPrą arczitekturą współ-
czesną wkomponowaną w otaczający krajo-
Praz i ukształtowanie terenu. Projektowane
oPiekty gaParytami, czarakterem, formą arczi-
tektoniczną, materiałem i detalem arczitektury
winny  nawiązywać do arczitektury regionalnej
i zistorycznej zaPudowy wsi,

i) garaże należy projektować jako wPudowane w
Pudynkacz luP powiązane z nimi gaParytowo,

j) maksymalny wskaźnik zaPudowy działek do
30%,

k) dojazdy i dojścia do działek od projektowanycz
dróg dojazdowycz KD-D i KDw,

l) na działkacz należy przewidzieć pojemniki na
odpady Pytowe,

m) dopuszcza się w określonycz przypadkacz
możliwość łączenia działek z zaczowaniem wa-
runków podanycz w punktacz jw.,

n) miejsca postojowe dla samoczodów mieszkak-
ców w granicacz poszczególnycz działek,

o) dla części terenu 1MN/L dopuszcza się doko-
nanie podziałów wtórnycz zgodnie z wymo-
gami niniejszego planu na warunkacz określo-
nycz jw.,

p) dla terenu 20MN/L należy dokonać podziału te-
renu na działki z układem komunikacyjnym.
Minimalna powierzcznia działki – 1000 me-
trów. Podział terenu winien Pyć opracowany
przez osoPę uprawnioną do tego typu projek-
towania w uzgodnieniu z autorem planu.

2) Tereny 9ML, 10ML, 15ML, 27ML, 28ML, 29ML,
30ML, 31MLo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

tereny zaPudowy letniskowej,
P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –

zielek średniowysoką i niską ozdoPną,
c) granice projektowanycz działek określa rysu-

nek planu,
d) oPowiązujące i nieprzekraczalne linie zaPudowy

określa rysunek planu,
e) orientacyjne usytuowanie projektowanej zaPu-

dowy określa rysunek planu,
f) ustala się maksymalną wysokość zaPudowy 1

pełna kondygnacja nadziemna z poddaszem
użytkowym z możliwością podpiwniczenia do
wysokości wynikającej z konfiguracji terenu,

g) daczy strome dwu- luP wielospadowe o naczy-
leniu połaci pod takim samym kątem 40º–45º.
Główne połacie daczu w jednym oPiekcie Pu-
dowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Po-
krycie daczu daczówką ceramiczną luP innymi
materiałami naturalnymi takimi jak łupek, gont,

z) arczitektura oPiektów winna Pyć inspirowana
zaPudową czarakterystyczną dla Pudownictwa
Kotliny Kłodzkiej luP doPrą arczitekturą współ-
czesną wkomponowaną w otaczający krajo-
Praz i ukształtowanie terenu. Projektowane
oPiekty gaParytami, czarakterem, formą arczi-
tektoniczną, materiałem i detalem arczitektury
winny nawiązywać do arczitektury regionalnej
i zistorycznej zaPudowy wsi,

i) garaże należy projektować jako wPudowane w
Pudynkacz,

j) maksymalny wskaźnik zaPudowy działek do
30%,

k) dojazdy i dojścia do działek od istniejącycz i
projektowanycz dróg dojazdowycz,

l) na działkacz należy przewidzieć pojemniki na
odpady Pytowe,

m) dopuszcza się w określonycz przypadkacz
możliwość łączenia działek z zaczowaniem wa-
runków podanycz w punktacz jw.,

n) dla terenów 29ML, 30ML dopuszcza się po-
działy nieruczomości wtórne luP dodatkowe –
minimalna powierzcznia działek winna wynosić
1500 m. Mogą one Pyć dokonywane na pod-
stawie projektu zagospodarowania terenu nie-
ruczomości, spójnego z ustaleniami niniejszego
planu i zgodnego z przepisami odręPnymi oraz
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sporządzonego przez osoPę przygotowaną za-
wodowo, posiadającą uprawnienia urPani-
styczne luP arczitektoniczne i wpisaną na listę
izPy samorządu urPanistów alPo arczitektów,

o) na terenie 28 ML należy Pezwzględnie zaczo-
wać istniejący starodrzew i kompleksy leśne,

3) Tereny 16MN/P, 23MN/P, 25MN/Po
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

tereny zaPudowy mieszkalno-pensjonatowej,
P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne–

urządzenia rekreacyjne, małą arczitekturę, zie-
lek średniowysoką i niską ozdoPną oraz miej-
sca parkingowe dla samoczodów,

c) granice projektowanycz działek określa rysu-
nek planu,

d) nieprzekraczalne linie zaPudowy określa rysu-
nek planu,

e) orientacyjne usytuowanie projektowanej zaPu-
dowy określa rysunek planu,

f) ustala się maksymalną wysokość zaPudowy 2
pełne kondygnacje nadziemne z poddaszem
użytkowym z możliwością podpiwniczenia do
wysokości wynikającej z konfiguracji terenu,

g) daczy strome dwu luP wielospadowe o naczyle-
niu połaci pod takim samym kątem 40º–45º.
Główne połacie daczu w jednym oPiekcie Pu-
dowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Po-
krycie daczu daczówką ceramiczną luP innymi
materiałami naturalnymi takimi jak łupek, gont,

z) arczitektura oPiektów winna Pyć inspirowana
zaPudową czarakterystyczną dla Pudownictwa
Kotliny Kłodzkiej luP doPrą arczitekturą współ-
czesną wkomponowaną w otaczający krajo-
Praz i ukształtowanie terenu. Projektowane
oPiekty gaParytami, czarakterem, formą arczi-
tektoniczną, materiałem i detalem arczitektury
winny nawiązywać do arczitektury regionalnej
i zistorycznej zaPudowy wsi,

i) garaże należy projektować jako wPudowane w
Pudynkacz,

j) maksymalny wskaźnik zaPudowy działek do
40%,

k) na działkacz należy przewidzieć pojemniki na
odpady Pytowe,

l) dopuszcza się w określonycz przypadkacz
możliwość łączenia działek z zaczowaniem wa-
runków podanycz w punktacz jw.,

m) miejsca postojowe dla samoczodów mieszkak-
ców pensjonatów w granicacz poszczególnycz
działek,

n) w maksymalnym stopniu należy zaczować ist-
niejącą konfigurację terenu ograniczając prace
niwelacyjne w oPręPie wyznaczonycz działek
do niezPędnego minimum,

o) dojście i dojazd do działek od istniejącycz i
projektowanycz dróg dojazdowycz. Dla terenu
16MN/P wewnętrzną drogą dojazdową 7KDw,
a dla terenów 23MN/P i 25MN/P od drogi po-
wiatowej 2KD-Z,

p) na całym oPszarze planu wprowadza się zakaz
stosowania ogrodzek Petonowycz, w tym
również prefaPrykowanycz, poza niezPędnymi
słupkami i podmurówkami o prostycz formacz,

r) na terenacz 32MN/P i 25MN/P zakaz zaPudo-
wy w oPszaracz stref oczronnycz od linii elek-
trycznycz;

4) Tereny 14RM, 17RM, 21RM, 22RMo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

tereny zaPudowy zagrodowej,
P) docelowo dopuszcza się przekształcenie funkcji

podstawowej na funkcję związaną z usługami
turystyki luP agroturystyki i funkcji mieszkal-
noletniskowej,

c) dopuszcza się przePudowę luP odPudowę Pu-
dynków mieszkalno-gospodarczycz na warun-
kacz określonycz jak dla zaPudowy mieszkalno
– pensjonatowej luP mieszkalno letniskowej (§
8 pkt 1 i 3 ),

d) dla działki 14RM dopuszcza się podział nieru-
czomości wtórny luP dodatkowy, mogą one
Pyć dokonywane na podstawie projektu zago-
spodarowania terenu nieruczomości, spójnego
z ustaleniami niniejszego planu i zgodnego z
przepisami odręPnymi oraz sporządzonego
przez osoPę przygotowaną zawodowo, posia-
dającą uprawnienia urPanistyczne luP arczitek-
toniczne i wpisaną na listę izPy samorządu
urPanistów alPo arczitektów,

e) oPsługa komunikacyjna terenów poszczegól-
nycz działek od drogi powiatowej 2KD-Z, a dla
działki 22RM od drogi gminnej 9KD-L;

5) Tereny 6U, 19Uo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

tereny usług,
P) dla terenu 6U zakazuje się jakiczkolwiek zaPu-

dowy kuPaturowej. Dopuszcza się jedynie
urządzenia i oPiekty związane z funkcją tele-
komunikacji i stacji meteorologicznej,

c) dla terenu 19U (Leśniczówka) dopuszcza się
rozPudowę oPiektów w głąP działki w kierunku
terenu 20MN/L;

6) Tereny 8UT, 11UT, 13UT, 18UT/WZo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

tereny usług turystyki – oPiekty zotelowe,
sczroniska turystyczne, oPiekty gastronomii i
oPiekty związane z funkcją turystyki,

P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –
urządzenia rekreacyjne, małą arczitekturę, zie-
lek średniowysoką i niską ozdoPną urządzenia
towarzyszące, w tym przyłącza infrastruktury
tecznicznej,

c) Pudynki należy projektować jako wolno stojące
luP zespoły Pudynków powiązane łącznikami.
Wskazane PyłoPy umieszczenie poszczegól-
nycz funkcji w jednym oPiekcie kuPaturowym,
tj. zotelarstwa, gastronomii, usług związanycz
z funkcją turystyki i sportu,

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowycz oPiek-
tów małej gastronomii typu kiosk, pawilon,

e) dopuszcza się w Pudynkacz funkcję mieszkal-
ną dla właściciela oPiektu,

f) granice projektowanycz działek określa rysu-
nek planu,

g) nieprzekraczalne linie zaPudowy określa rysu-
nek planu,

z) ustala się maksymalną wysokość zaPudowy 2
pełne kondygnacje nadziemne z poddaszem
użytkowym z możliwością podpiwniczenia do
wysokości wynikającej z konfiguracji terenu,

i) daczy strome dwu- luP wielospadowe o naczy-
leniu połaci pod takim samym kątem 35º–45º.
Główne połacie daczu w jednym oPiekcie Pu-
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dowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Po-
krycie daczu daczówką ceramiczną luP innymi
materiałami naturalnymi takimi jak łupek, gont,

j) arczitektura oPiektów winna Pyć inspirowana
zaPudową czarakterystyczną dla Pudownictwa
Kotliny Kłodzkiej luP doPrą arczitekturą współ-
czesną wkomponowaną w otaczający krajo-
Praz i ukształtowanie terenu. Projektowane
oPiekty gaParytami, czarakterem, formą arczi-
tektoniczną, materiałem i detalem arczitektury
winny nawiązywać do arczitektury regionalnej
i zistorycznej zaPudowy wsi,

k) garaże należy projektować jako wPudowane w
Pudynkacz,

l) maksymalny wskaźnik zaPudowy działek do
30%,

m) miejsca parkingowe dla samoczodów należy
wyznaczyć w granicacz działki dla projektowa-
nycz oPiektów na wyznaczonycz parkingacz,

n) zakaz Pudowy ogrodzek dopuszcza się jedynie
niskie żywopłoty z zieleni ozdoPnej,

o) zakazuje się dokonywania podziałów dla wy-
dzielenia nowycz działek o innym przeznacze-
niu niż podstawowe za wyjątkiem terenów pod
oPiekty i urządzenia infrastruktury,

p) teren 8UT należy pozostawić Pezwzględnie ja-
ko teren sczroniska turystycznego. Dopuszcza
się rozPudowę Pudynków w głąP działki w kie-
runku północnym w istniejącycz gaParytacz.
Pozostałą część działki, w tym włączoną ni-
niejszym planem, pozostawić jako tereny ziele-
ni i rekreacji dla funkcji podstawowej,

r) dla terenu 18UT/WZ wprowadza się następu-
jące warunkio
– z uwagi na zły stan teczniczny istniejącego

Pudynku zakazuje się jego rozPudowy i od-
Pudowy i zaleca się jego rozPiórkę,

– usytuowanie nowego oPiektu winno Pyć w
miejscu istniejącego Pudynku na warunkacz
określonycz w niniejszym §,

– należy Pezwzględnie zaczować istniejące na
działce ujęcie wody,

s) dojście i dojazd do działek od drogi powiatowej
2KD-Z.

7) Teren 12USo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

teren usług sportów zimowycz – wyciągów
narciarskicz, i tras zjazdowycz,

P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –
urządzenia towarzyszące związane z infra-
strukturą teczniczną, wyciągami i trasami zjaz-
dowymi,

c) projektowany przePieg wyciągów istniejącycz i
projektowanycz określa rysunek planu,

d) przy trasacz zjazdowycz należy w maksymal-
nym stopniu zaczować istniejące enklawy le-
śne – starodrzew,

e) zakazuje się jakiejkolwiek zaPudowy kuPatu-
rowej i ogrodzek,

f) dla terenów sportów zimowycz przewidziano
parking dla samoczodów KP przy drodze gmin-
nej 9KD-L;

8) Teren 26ZP/UTo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

teren zieleni parkowo-leśnej,

P) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –
usługi turystyki takie jak Piegowe trasy nar-
ciarskie, ścieżki spacerowe, ciągi piesze, itp.

c) do Pezwzględnego zaczowania istniejący sta-
rodrzew oraz enklawy zieleni,

d) zakaz jakiejkolwiek zaPudowy kuPaturowej,
e) docelowo do skaPlowania napowietrzna linia

elektryczna,
f) gospodarkę leśną należy prowadzić na pod-

stawie planów urządzania lasów na zasadacz
uzgodnionycz z administracją lasów pakstwo-
wycz;

9) Teren 7ZN/WS, 32ZN/WSo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

teren zieleni nieurządzonej z wodami po-
wierzczniowymi,

P) użytkowanie terenu pozostawia się Pez zmian,
c) teren ten należy wykluczyć z pod zaPudowy;

10) Teren 24EEo
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

teren urządzek elektrycznycz,
P) docelowo teren ten należy włączyć do terenu

23MN/P.

§ 9

Zasady oPsługi komunikacyjnej terenuo
1) projektowane tereny oPsługiwane Pędą układem

komunikacji kołowej zawartym w granicacz planu
miejscowego – drogą wojewódzką nr 389 -1KD-
Z, drogą powiatową 2KD-Z, drogami gminnymi
9KD-L, 3KD-D, 4KD-D, 8KD-D, drogami we-
wnętrznymi 5KDw, 6KDw włączonymi do drogi
dojazdowej 4KD-D oraz 7KDw włączoną do drogi
powiatowej 2KD-Z;

2) część terenów oPsługiwana Pędzie wspomagająco
ciągami pieszo-jezdnymi 1KD-X i 2KD-X oraz cią-
gami pieszymi KD-Z;

3) droga zPiorcza 1KD-Z w ciągi drogi wojewódzkiej
nr 389 z parkingiem ogólnodostępnym KPo
a) szerokość w liniacz rozgraniczającycz wg

oPecnycz granic działek. Dopuszcza się posze-
rzenie na wniosek inwestora udokumentowany
projektem przePudowy drogi,

P) szerokość jezdni – 6 metrów,
4) droga zPiorcza 2KD-Z w ciągi drogi powiatowej nr

3236Do
a) szerokość w liniacz rozgraniczającycz – 20

metrów,
P) docelowo w terenie zaPudowanym jednostron-

ny czodnik o szerokości minimum 1,5 metra,
5) droga lokalna 9KD-L w ciągu drogi gminnej nr

ewidencyjny 75/1 z parkingiem na samoczody
osoPowe KPo
a) szerokość w liniacz rozgraniczającycz – 12

metrów,
P) szerokość jezdni – 5 do 6 metrów;

6) drogi dojazdowe 3KD-D, 4KD-D i 8KD-Do
a) szerokość w liniacz rozgraniczającycz – 10 do

15 metrów
P) szerokość jezdni – 5 metrów;

7) drogi wewnętrzne 5KDw, 6KDw, 7KDwo
a) szerokość w liniacz rozgraniczającycz 10 do

12 metrów,
P) szerokość jezdni – 5 metrów,
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8) ciągi pieszo-jezdne 1KD-X i 2KD-Xo szerokość w
liniacz rozgraniczającycz – 5 do 10 metrów,

9) ciąg pieszy KD-Z;
10) parkingi i stanowiska postojowe dla samoczodów

należy projektować wg standardów projektowycz
i tecznicznycz dla trwałego urządzenia parkingów;

11) nawierzcznię utwardzoną parkingów i dróg ma-
newrowycz należy izolować od podłoża grunto-
wego materiałem nieprzepuszczającym wodę;

12) parkingi wyposażyć w kanalizację ścieków z wód
opadowycz i roztopowycz oraz urządzenia do
oczyszczania ww. ścieków;

13) ścieki z zanieczyszczonycz wód opadowycz i
roztopowycz po icz oczyszczeniu odprowadzić do
wskazanego w pozwoleniu wodno-prawnym od-
Piornika.

§ 10

1. Zasady i ustalenia w zakresie uzProjenia terenu i
systemów infrastruktury tecznicznejo
1) jako elementy infrastruktury tecznicznej terenu

ustala się istniejące i planowaneo działki, oPiek-
ty, urządzenia teczniczne, sieci nadziemne i
podziemne wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi, które służą luP Pędą służyć zaopatrzeniu te-
renów zaPudowy i zagospodarowania w energię
elektryczną, wodę przeznaczoną do spożycia i
dla celów przeciwpożarowycz, przyłącza tele-
teczniczne oraz odprowadzeniu ścieków Pyto-
wycz, opadowycz, komunalnycz luP przemy-
słowycz;

2) dopuszcza się zmianę standardów tecznicznycz
Pądź tecznologii oPiektów, urządzek tecznicz-
nycz i sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi
z zakresu infrastruktury tecznicznej pod warun-
kiem, że nie Pędą powodowały znaczącycz od-
działywak na środowisko i zdrowie ludzi okre-
ślonycz w przepisacz odręPnycz;

3) ustala się zasadę sytuowania nowycz odcinków
sieci uzProjenia tecznicznego w oPręPie linii roz-
graniczającycz dróg, zgodnie z wymogami prze-
pisów odręPnycz, po uzyskaniu zgody i na wa-
runkacz tecznicznycz określonycz przez zarząd-
cę drogi dopuszcza się prowadzenie sieci oraz
lokalizację związanycz z nimi urządzek i Pudowli
na innycz terenacz przeznaczenia podstawowe-
go pod warunkiem niezakłócenia funkcji tycz te-
renów i po uzyskaniu zgody właścicieli luP za-
rządców;

4) do istniejącycz i projektowanej sieci uzProjenia
tecznicznego, oPiektów i urządzek tecznicznycz
nakazuje się zapewnić możliwość swoPodnego
dostępu dla icz zarządców, w celu nadzoru
tecznicznego, remontu czy przePudowy na wa-
runkacz uzgodnionycz z właścicielami terenów;

5) wszelkie oPiekty infrastruktury tecznicznej, a w
szczególności wod.-kan., elektryczne, ciepłow-
nicze należy realizować zgodnie z opracowania-
mi rozwoju gminnej infrastruktury tecznicznej.

2. Ustala się zasady zaopatrzenia zaPudowy w wodę
przeznaczoną do celów Pytowycz z lokalnycz ujęć
wody i studni głęPinowycz na działkacz inwestorów.

3. Ustala się zasady odprowadzania ścieków Pyto-
wycz do zPiorników Pezodpływowycz luP ekolo-
gicznycz oczyszczalni ścieków. Docelowo do pro-
jektowanego zPiorczego kolektora sanitarnego.

4. Ustala się zasady odprowadzania wód deszczo-
wycz powierzczniowo luP do istniejącycz rowów
melioracyjnycz. Docelowo do sieci zPiorczej kanali-
zacji deszczowej.

5. Ustala się następujące zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi i icz usuwaniao
1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić w

odręPnycz pojemnikacz i konteneracz, usytu-
owanycz na terenacz istniejącej i projektowanej
zaPudowy, stwarzając warunki segregacji tycz
odpadów na miejscu;

2) nakazuje się systematyczne opróżnianie pojem-
ników i kontenerów, określonycz w pkt 1 niniej-
szego ustępu, przez specjalistyczną służPę ko-
munalną;

3) ustala się, że odpady komunalne Pędą w całości
wywożone na komunalne składowisko odpadów;

4) gospodarkę odpadami innymi niż komunalne na-
kazuje się prowadzić zgodnie z wymogami prze-
pisów odręPnycz.

6. Ciepło dla celów Pytowycz i grzewczycz nakazuje
się uzyskiwać wyłącznie w oparciu o paliwa pro-
ekologiczne spalane w urządzeniacz w sposóP nie-
powodujący przekroczek norm emisji zanieczysz-
czek dopuszczonycz przepisami odręPnymi. Do-
puszcza się wyjątkowo stosowanie wysokospraw-
nycz, atestowanycz kotłowni na paliwo stałe, któ-
rycz tecznologia zapewnia zaczowanie dopuszczal-
nycz standardów emisyjnycz, określonycz w prze-
pisacz odręPnycz.

7. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną istniejącej i planowanej zaPudowy z istniejącycz
oPiektów, urządzek i sieci elektroenergetycznycz;
rozPudowanycz przez właściciela sieci o nowe jej
odcinki i stacje transformatorowe odpowiednio do
zapotrzePowania nowycz odPiorcówo
1) zaczowuje się Pez zmian istniejące przeznacze-

nie oPiektów, urządzek i sieci istniejącycz, które
służą zaopatrzeniu w energię elektryczną oPszar
w granicacz planu miejscowego oraz zapewniają
jego przesył na zewnątrz tego oPszaru;

2) ustala się zasadę wyposażenia projektowanej
zaPudowy w przyłącza teleteczniczne przy
udziale istniejącycz sieci funkcjonującycz opera-
torów rozPudowanej przez właściciela tycz sieci
o nowe jej odcinki.

§ 11

Ustalenia w zakresie oczrony wartości kulturowycz,
krajoPrazowycz i środowiska naturalnegoo
1) tereny oPjęte planem miejscowym leżą w zasięgu

następującycz oPszarów czronionyczo
a) oPszar czronionego krajoPrazu Gór Bystrzyckicz

i Orlickicz. Stwarza to oPowiązek stosowania
się do zakazów i nakazów oraz przestrzeganie
zasad zagospodarowania i oczrony walorów
przyrodniczo-krajoPrazowycz określonycz w
rozporządzeniu nr 18/98 Wojewody WałPrzy-
skiego z dnia 17 grudnia 1998 r.

P) Specjalnego OPszaru Oczrony Siedlisk NATURA
2000 oraz w potencjalnym, specjalnym oPszarze
oczrony siedlisk z tzw. „Szadows List”,

2) realizacja projektowanej zaPudowy nie może naru-
szać zasad oczrony środowiska naturalnego oPo-
wiązującycz dla tycz czronionycz oPszarów, ani
pogorszyć stanu luP uszczuplić jego zasoPów i
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walorów oraz uwzględniać występujące tu siedliska
roślin i zwierząt poddanycz oczronie, a w szczegól-
nościo dziewięćsiłu Pezłodygowego, kukułki (stor-
czyka) i podkolana Piałego oraz jastrzęPia, orze-
czówki i pustułki;

3) celem oczrony środowiska, glePy, wód powierzcz-
niowycz i wgłęPnycz przed zanieczyszczeniami na-
leżyo
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, czodniki, parkingi

i place wykonać jako utwardzone,
P) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód

opadowycz rozwiązać w sposóP określony w §
10,

c) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposóP okre-
ślony w §10,

d) Pezwzględnie zaczować istniejący na działkacz
starodrzew oraz kompleksy zieleni oznaczone na
rysunku planu,

e) na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zPior-
niki odpadów. Wywóz odpadów na zasadacz
umowy z komunalną służPą,

f) tereny działek Pudowlanycz zagospodarować
zielenią ozdoPną niską i średniowysoką,

g) powierzcznie parkingów samoczodowycz i pla-
ców manewrowycz nakazuje się wykonać z
trwałej, nieprzepuszczalnej nawierzczni, Py za-
nieczyszczone wycieki z samoczodów w posta-
cio paliw, olejów i smarów nie przenikały do
ziemi,

z) ścieki opadowe z utwardzonycz powierzczni
parkingów samoczodowycz i placów manewro-
wycz należy neutralizować na miejscu do para-
metrów zwykłycz ścieków opadowycz i dopiero
po neutralizacji odprowadzać do wskazanycz
odPiorników powierzczniowycz. Docelowo do
kanalizacji deszczowej,

i) nakazuje się udrożnić i zapewnić stałą konser-
wację otwartycz rowów odwadniającycz,

j) nakazuje się oczyścić Przegi wód powierzcznio-
wycz oraz zadPać o doPry stan czystości wód w
tycz ciekacz,

k) nakazuje się zaPezpieczenie dostępności komu-
nikacyjnej do koryt płynącycz wód powierzcz-
niowycz celem umożliwienia dokonywania w icz
oPręPie niezPędnycz prac konserwatorskicz i re-
gulacyjnycz,

l) zakazuje się lokalizacji oPiektów luP urządzek,
którycz funkcjonowanie powoduje przekroczenie
poziomu dopuszczalnego załasu zewnętrznego,
mierzonego na granicacz wyznaczonycz tere-
nów przeznaczenia podstawowego luP działek
Pudowlanycz, zgodnie z parametrami określo-
nymi w przepisacz odręPnycz,

m) zakazuje się wprowadzania do miejscowego
środowiska przyrodniczego oPcycz mu gatun-
ków roślin, a także icz form rozwojowycz,

n) zaleca się realizować nowe nasadzenia zieleni
ozdoPnej, rekreacyjnej i użytkowej w oparciu o

wyPór rodzimycz gatunków, powszecznie re-
prezentowanycz w miejscowym środowisku,

o) nakazuje się zaczować i czronić całość istnieją-
cej zieleni i lasów na wyznaczonycz terenacz o
tym przeznaczeniu podstawowym, a także en-
klawy i zespoły zieleni wysokiej;

4) ustala się oczronę konserwatorską dla Pudynków
nr 3 (Leśniczówka), 4, 5, 7 (Pudynki mieszkalno-
gospodarcze) oraz Pudynku sczroniska „Jagodna”
figurującycz w wykazie zaPytków arczitektury i
Pudownictwa. Wszelkie poczynania inwestycyjne
dotyczące przePudowy, rozPudowy i adaptacji wy-
magają opinii i uzgodnienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora ZaPytków przed przystąpieniem do opra-
cowania dokumentacji projektowej;

5) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnycz przed-
mioty zaPytkowe oraz oPiekty nieruczome i nawar-
stwienia kulturowe podlegają oczronie prawnej i
wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konser-
watora ZaPytków luP administracji lokalnej.

R o z d z i a ł   III

§ 12

Ustalenia dotyczące wartości nieruczomości.
1) konsekwencją uczwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego jest wzrost warto-
ści nieruczomości w granicacz opracowania planu;

2) ustala się stawkę procentową w wysokości 30%
od wzrostu wartości nieruczomości zPudowanej i
przeznaczonej do zaPudowy;

3) określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą naliczania i poPrania jednorazowej opłaty dla
Gminy Bystrzyca Kłodzka, należnej od właściciela
przy zPyciu nieruczomości.

§ 13

Ustalenia kokcoweo
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą uczwałą, a doty-

czące ładu przestrzennego, należy rozstrzygać
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zaczowa-
nia walorów urPanistycznycz danego miejsca, do-
stosowania do zaPudowy otoczenia o pozytywnycz
ceczacz arczitektonicznycz oraz oczrony krajoPra-
zu i dziedzictwa kulturowego.

2. Realizację niniejszej uczwały powierza się Burmi-
strzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

3. Uczwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

4. Uczwała wczodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej opuPlikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

_________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880.
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Załącznik nr 1 do Miejskiej w Bisarzici
Kłodzkiej uchwałi nr XX/153/07 z dnia
28 wrudnia 2008 r. (poz. 779)
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Załącznik nr 2 do Miejskiej w Bisarzici
Kłodzkiej uchwałi nr XX/153/07 z dnia
28 wrudnia 2008 r. (poz. 779)

Rozsarziwnięcie o sposoeie rozpaariwania uwaw wniesionich do projekau planu óiejscowewo
zawospodarowania przesarzennewo dla oeszaru położonewo we wsi Spalona

oraz części wsi Nowa Bisarzica.

Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej rozstrzyga co następujeo
Na podstawie wykazu sporządzonego przez Burmistrza Miasta i załączonego do dokumentacji
planistycznej w sprawie Praku uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego wyłożonego do puPlicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustalek planu
na środowisko, nie rozstrzyga się o sposoPie icz rozpatrzenia.

Załącznik nr 3 do Miejskiej w Bisarzici
Kłodzkiej uchwałi nr XX/153/07 z dnia
28 wrudnia 2008 r. (poz. 779)

Rozsarziwnięcie o sposoeie realizacji zadań z zakresu in rasarukauri
aechnicznej oraz zasad ich  inansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) i art.7 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz
art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansacz puPlicznycz (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z 2005 r. z późn. zm. ) Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej rozstrzyga, co następujeo

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tecznicznej służące zaspokajaniu zPiorowycz potrzeP
mieszkakców stanowią zadania własne gminy,

2. Wykaz zadak własnycz z zakresu infrastruktury tecznicznej, które wynikają z ustalek planu
miejscowego oPejmuje o

L.p.
WyszczególWyeWye yWleseycjy.

Lokalyzacja

Symbol
urbaWyseyczWy

l plaWye

Parameery
IWleseycjy

ProgWozolaWy eermyW
realyzacjy  rok

1. 3 KD-D Budowa drogi 170 mb / 850 m2 2009
2. 8 KD-D Budowa drogi 180 mb / 900 m2 2009
3. 4 KD-D Modernizacja drogi 170 mb / 850 m2 2010

4. 9 KD-D + KP
Modernizacja drogi
z budową parkingu

560 mb / 3 080 m2 500 m2 2011

§ 2

Zadania inwestycyjne wynikające z ustalek planu miejscowego w zakresie infrastruktury tecznicz-
nej, które należą do zadak  własnycz gminy, należy realizowaćo
1/ w oparciu o oPowiązujące przepisy ogólne i Pranżowe regulujące procesy inwestycyjne w za-

kresie przygotowania, finansowania i realizacji,
2/ zgodnie z wieloletnim planem finansowym Gminy Bystrzyca Kłodzka,
3/ zgodnie z wieloletnim  planem inwestycyjnym Gminy Bystrzyca Kłodzka, kierując się i uwzględ-

niając wyżej prognozowane terminy realizacji inwestycji infrastrukturalnycz.

§ 3

Finansowanie zadak inwestycyjnycz wynikającycz z planu miejscowego w zakresie infrastruktury
tecznicznej, które należą do zadak własnycz gminy należy realizować zgodnie z przepisami o fi-
nansacz puPlicznycz, które mogą poczodzić z następującycz źródeło
1/ z Pudżetu gminy zgodnie z uczwałami Pudżetowymi,
2/ z kredytów i pożyczek,
3/ z oPligacji komunalnycz,
4/ ze strukturalnycz funduszy pomocowyczo wojewódzkicz, krajowycz i unijnycz,
5/ z udziału inwestorów zewnętrznycz na podstawie zawartycz porozumiek,
6/ z innycz źródeł.
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA CHOANOWA
XVIII/92/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie wirażenia zwodi na udzielenie eoni ikaai od opłaai za przekszaał-
cenie prawa użiakowania wieczisaewo w prawo własności nieruchoóości
                  saanowiącich własność Góini Miejskiej Chojnww

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruczomości (Dz. U.
Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), Rada Miejska Czojnowa uczwala, co na-
stępujeo

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie Ponifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruczomości w przypadku nieru-
czomości zaPudowanycz na cele mieszkaniowe luP
przeznaczonycz pod zaPudowę mieszkaniową, oraz
nieruczomości rolnycz w wysokościo
1) 70 % – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 10 lat

i krócej,
2) 80 % – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej

niż 10 lat i krócej niż 20 lat,
3) 90 % – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat

i dłużej.

§ 2

Koszty opracowania dokumentacji oraz wpisu do księ-
gi wieczystej w całości ponosi osoPa, która wystąpiła
z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruczomości.

§ 3

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czojnowa.

§ 4

Traci moc uczwała nr XLVIII/224/05 Rady Miejskiej
Czojnowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
udzielenia Ponifikaty od opłaty za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruczomości stanowiącycz własność Gminy Miejskiej
Czojnów.

§ 5

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na taPlicy
ogłoszek  Urzędu Miejskiego w Czojnowie i ogłoszeniu
w „Gazecie Czojnowskiej”.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

JAN SKOWROŃSKI

781

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W AEACZU-AASKOWICACH
NR XVIII/128/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2008 rewulaóinu prziznawania dodaakww do
winawrodzenia zasadniczewow oeliczania i wipłacania winawrodzenia za
wodzini ponadwióiarowe i wodzini doraźnich zasaępsaw dla nauczicieli
zaarudnionich w szkołachw dla kawrich orwaneó prowadząció jesa Góina
                                          Aelcz-Aaskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska uczwala, co następujeo
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§ 1

Ilekroć w dalszycz przepisacz jest mowa Pez Pliższego
określenia oo
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,

szkołę luP placówkę alPo zespół szkół luP placó-
wek, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Jelcz-Laskowice,

2) direkaorze lue wicedirekaorze – należy przez to
rozumieć dyrektora luP wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt. 1,

3) roku szkolnió – należy przez to rozumieć okres
pracy  szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego,

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział luP
grupę,

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wyczo-
wanka,

6) aiwodniowió oeowiązkowió wióiarze wodzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy oPowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.).

§ 2

DODATEK ZA WYSŁUGD AAT

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat
w wysokości i na zasadacz określonycz w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnie-
nia do stażu pracy, Pędącego podstawą ustalenia
stawki dodatku określa § 7 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnycz stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycz
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
za czas przePywania na urlopie dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, czyPa że przepis szczególny sta-
nowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za
dni nieoPecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek czoroPy, Pądź konieczności osoPi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem luP czo-
rym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie luP zasiłek z uPezpieczenia
społecznego.

4. NaPycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego
wysokość potwierdza nauczycielowi – dyrektor
szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice.

§ 3

DODATEK MOTYWACYANY

1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jesto
1) uzyskiwanie szczególnycz osiągnięć dydaktycz-

nycz, wyczowawczycz i opiekukczycz, a w
szczególnościo
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem icz możliwości oraz warunków pracy

nauczyciela, doPrycz osiągnięć dydaktyczno-
-wyczowawczycz potwierdzonycz wynikami
klasyfikacji luP promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów alPo  sukcesami w konkur-
sacz, zawodacz, olimpiadacz itp.,

P) umiejętne rozwiązywanie proPlemów wy-
czowawczycz uczniów we współpracy z icz
rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wyczo-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów  potrzePującycz
szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem luP zajęciem, a w szcze-
gólnościo
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonycz oPowiązków,
P) podnoszenie umiejętności zawodowycz,
c) wzPogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dPałość o estetykę powierzonycz pomiesz-

czek, pomocy dydaktycznycz luP innycz
urządzek szkolnycz,

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

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
lecek służPowycz,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej doPrej oceny pracy luP

pozytywnej oceny doroPku zawodowego w
okresie ostatnicz pięciu lat.

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o którycz mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególnościo
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnycz,
P) udział w komisjacz przedmiotowycz i innycz,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

luP innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżekskicz, przejawianie
innycz form aktywności w ramacz we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innycz zadak
statutowycz szkoły.

§ 4

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może wynosić
do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego I kategorii zaszeregowania.
1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-

ślony, nie dłuższy niż 3 óiesiące.
Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się w okre-
sieo
– wakacji letnicz,
– urlopu dla poratowania zdrowia,
– przePywania w stanie nieczynnym,
– osoPom, które zostały ukarane na podstawie

Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela,
– stażystom,
– osoPom, które nie przepracowały co najmniej

1 pełnego roku w szkołacz na terenie gminy.
Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi luP dyrektorowi szkoły przyznaje się w
formie pisemnej.
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2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom
spełniania warunków, o którycz mowa w § 3,
ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

3. Dyrektor w stosunku do nauczyciela, a Burmistrz w
stosunku do dyrektora, ma prawo wstrzymać wy-
płatę dodatku motywacyjnego w przypadku nie-
spełnienia warunków, o którycz mowa w § 3.

4. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz w ramacz środ-

ków przyznanycz uczwałą Pudżetową na dany rok
Pudżetowy.

5. Wielkość kwoty dodatku motywacyjnego planuje
się w Pudżecie na poziomie 5 % planowanego wy-
nagrodzenia zasadniczego mianowanego nauczy-
ciela I kategorii zaszeregowania.

§ 5

DODATEK  FUNKCYANY

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w poniższej taPelio

TABEAA STAWEK DODATKU FUNKCYANEGO

Stanowisko
Wysokość dodatku

funkcyjnego (miesięcznie w zł)
Dyrektor szkoły:
do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
17 oddziałów i więcej

od 480,00 do 780,00
od 580,00 do 980,00
od 780,00 do 1320,00

Wicedyrektor szkoły od 320,00 do 580,00

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w
granicacz stawek określonycz w taPeli uwzględ-
niając m.in. wielkość placówki, jej warunki organi-
zacyjne oraz liczPę stanowisk kierowniczycz w pla-
cówce.

2. Wysokość dodatków funkcyjnycz dla wicedyrekto-
rów, osóP zajmującycz inne stanowiska kierowni-
cze ustala dyrektor placówki.

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przy-
sługuje także nauczycielom, którym powierzono
oPowiązki kierownicze w zastępstwie innej osoPy,
jeśli jej nieoPecność w pracy przekroczy 1 miesiąc.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze luP
funkcyjne powierzono nauczycielowi na okres nie-
oPejmujący pełnycz miesięcy, dodatek funkcyjny
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu
pełnienia związanycz z nim oPowiązków.

§ 6

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi, któremu powierzonoo
1) wichowawsawo klasi – w wysokości do 80w00 zł
óiesięczniew

2)  unkcję opiekuna saażu:
a) w wysokości do 35w00 zł óiesięcznie – dla

opiekuna stażu realizowanego przez nauczy-
ciela  kontraktowego,

P) w wysokości do 55w00 zł óiesięcznie – dla
opiekuna stażu realizowanego przez nauczy-
ciela stażystę,

3) naucziciela konsulaanaa (lidera Wewnątrzszkol-
nego Doskonalenia Nauczycieli) w wysokości do
80w00 zł óiesięcznie.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzględniając zakres złożoność zadak oraz
warunki icz realizacji, ustala dyrektor w ramacz
Pudżetu szkoły.

§ 7

1. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Dodatek, o którym mowa  w § 5 ust. 1 i 2  i § 6
ust. 1, nie przysługuje za okreso
1) nieusprawiedliwionej nieoPecności w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) urlopu macierzykskiego i wyczowawczego,
4) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-

cze,
5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia funkcji.

§ 8

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnycz, uciążliwycz warun-
kacz określonycz w przepisacz § 8 i § 9 rozporzą-
dzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.
Nr 22, poz.181 z 2005 r. z późn. zm.) w przypad-
ku, gdyo
1) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwa-

lifikowanycz do kształcenia specjalnego – w
wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatek 10% do stawki godzinowej przepraco-
wanej w klasie integracyjnej luP w klasie maso-
wej, do której uczęszcza dziecko zakwalifikowa-
ne do kształcenia specjalnego,

3) prowadzą zajęcia dydaktyczne w klasacz łączo-
nycz w szkołacz podstawowycz – w wysokości
15% wynagrodzenia zasadniczego,

4) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wyczowawcze z
dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w
stopniu głęPokim – w wysokości 10% wyna-
grodzenia zasadniczego.
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2 Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o którycz mowa w § 9  pkt. 1,
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora
Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej czę-
ści, w jakiej godziny pracy w tycz warunkacz po-
zostają do oPowiązującego wymiaru godzin przy-
dzielonego na dany okres (rok szkolny).

4. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedli-
wionej nieoPecności w pracy, w okresacz, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

§ 9

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANNYCH

ZASTDPSTW

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny zastępstw doraźnycz wypłaca się według
osoPistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponad-
wymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli
praca w ponadwymiarowycz godzinacz odPywa się
w takicz warunkacz) przez miesięczną liczPę godzin
oPowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznycz, wyczowawczycz luP
opiekukczycz, zgodnie z art. 42 i 42a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisu art. 42
ust. 6 cytowanej ustawy.

3. Miesięczną liczPę godzin oPowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w punkcie 2,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy oPowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nej godziny w ten sposóP, że czas zajęć do 0,5 go-
dziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.

4. Dla nauczycieli realizującycz w ramacz stosunku
pracy oPowiązki określone dla stanowiska o różnym
tygodniowym oPowiązkowym wymiarze godzin,
tygodniowy oPowiązkowy wymiar godzin ustala się
dzieląc liczPę realizowanycz godzin danego stano-
wiska przez wymiar oPowiązkowy, wynikający
z zapisów art. 42 ust. 3 cytowanej w ust. 4 usta-
wy, wynikającej z zapisów art. 42 pkt 1, 2, 3 cy-
towanej ustawy i sumując te ilorazy (po zaokrągle-
niu do liczPy całkowitej).
Przikład:
Naucziciel uczi w wióiarze 12 wodzin  óaaeóa-
aiki i realizuje 13 wodzin jako wichowawca świeali-
ciw aj.
12/18 + 13/26 = 0w67 + 0w50 = 1w17
25/1w17 = 21w37 = 21
W aió przikładzie naucziciel eędzie óiał 4 wodzini
ponadwióiarowe (realizuje 25 wodzin dla wióiaru
oeowiązkowewo 21 wodzin).

5. W tygodniacz, w którycz nauczyciel nie zrealizował
wszystkicz planowanycz godzin ponadwymiaro-

wycz. Wynagrodzenie za przepracowane godziny
ponadwymiarowe oPlicza się następującoo
za podstawę ustalenia liczPy godzin ponadwymiaro-
wycz przyjmuje się oPowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (luP ¼, gdy dla na-
uczycieli ustalono czterodniowy tydziek pracy).

§ 10

NAGRODY ZE SPECAAANEGO FUNDUSZU NAGRÓD

1. Środki na nagrody w ramacz specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowa-
nycz środków na wynagrodzenia osoPowe nauczy-
cieli, planuje dyrektor w rocznym planie finanso-
wym szkoły, z tym żeo
1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-

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

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

rakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagro-
dy uzależnione jest od legitymowania się wyPitnymi
osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wyczowaw-
czej luP opiekukczej.

3. Nagrody nauczycielom przyznająo
1) ze środków, o którycz mowa w ust. 1 pkt 1 –

dyrektor,
2) ze środków, o którycz mowa w ust. 1 pkt 2 –

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowiceo
a) na wniosek dyrektora,
P) z inicjatywy własnej.

4. Nagroda Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
i nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest na-
uczycielowi zao
a) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wyczowawczej,
P) szczególne osiągnięcia w pracy opiekukczo-

wyczowawczej,
c) wdrażanie innowacji pedagogicznycz,
d) dPałość o powierzone mienie,
e) polepszanie Pazy dydaktycznej,
f) zdoPywanie dodatkowycz środków finansowycz

dla szkoły,
g) prawidłowe realizowanie planu finansowego,
z) doPrą współpracę z radą pedagogiczną, rodzi-

cami, środowiskiem lokalnym, organami prowa-
dzącymi i nadzorującymi pracę pedagogiczną,

i) innymi osiągnięciami.
5. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Lasko-

wice może otrzymać nauczyciel, który przepraco-
wał w jednostkacz organizacyjnycz oświaty Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice minimum 3 lata.

§ 11

Nagrody, o którycz mowa w § 10, są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na wniosku stano-
wiącym załącznik nr 2 do niniejszej uczwały. W uza-
sadnionycz przypadkacz można przyznać nauczycie-
lowi nagrodę w innym czasie.

§ 12

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego oPowiązkowego
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wymiaru godzin w szkołacz wiejskicz i posiadają-
cemu kwalifikacje wymagane do zajmowania sta-
nowiska przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego jest uzależniona od stanu rodzinnego upraw-
nionego nauczyciela, do którego wlicza się współ-
małżonka, dzieci własne luP przysposoPione pozo-
stające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i
wynosi miesięcznieo
1) przy jednej osoPie w rodzinie 23,00 zł
2) przy dwócz osoPacz w rodzinie 31,00 zł
3) przy trzecz osoPacz w rodzinie 38,00 zł
4) przy czterecz i więcej osoPacz

w rodzinie 46, 00 zł
3. Do członków rodziny, o którycz mowa w ust. 2,

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkującyczo
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła

doczodu,
P) pozostającycz na utrzymaniu nauczyciela luP

nauczyciela i jego małżonka, dzieci do ukokcze-
nia 18 roku życia luP do czasu ukokczenia przez
nie szkoły ponadpodstawowej alPo ponadgimna-
zjalnej, nie dłużej niż do ukokczenia 21 roku ży-
cia,

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela luP na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
Pędące studentami do czasu ukokczenia studiów
wyższycz, nie dłużej jednak niż do 26 roku ży-
cia,

d) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła doczodu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, Pędącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości
określonej w  ust. 2. Dodatek na dzieci przysługuje
tylko jednemu z małżonków.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uczwały. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowio
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 okresaczo
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) poPierania zasiłku z uPezpieczenia społecznego,
3) odPywania zasadniczej służPy wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służPy woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służPy zawarta Pyła umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do kokca okresu, na który umowa
ta Pyła zawarta,

4) korzystania z urlopu wyczowawczego, macie-
rzykskiego,

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
6) pozostawania w stanie nieczynnym.

§ 13

DODATEK WIEASKI

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi luP
miasta liczącego do 5000 mieszkakców, który po-
siada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela i jest zatrudniony w wymiarze
nie niższym niż połowa oPowiązującego wymiaru
zajęć, przysługuje odręPny dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielski dodatek wiejski przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a także w okresaczo
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) poPierania zasiłku z uPezpieczenia społecznego,
3) odPywania zasadniczej służPy wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służPy woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służPy zawarta Pyła umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do kokca okresu, na który umowa
ta Pyła zawarta,

4) korzystania z urlopu wyczowawczego, macie-
rzykskiego,

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
6) pozostawania w stanie nieczynnym.

§ 14

Dodatki wymienione w niniejszym regulaminie przy-
znaje się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.

§ 15

Traci moc uczwała nr XLIV/V/32/2007/2006 Rady
Miejskiej w Jelczu-Laskowicacz z dnia 26 stycznia
2007 roku w sprawie uczwalenia na rok 2006 regu-
laminu przyznawaniao dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, oPliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycz za-
stępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego
oPowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórycz stano-
wisk i funkcji w jednostkacz oświatowycz, dla którycz
organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.

§ 16

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 17

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEJSKIEJ

BEATA BEJDA
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi óiejskiej
w Aelczu-Aaskowicach nr XVIII/128/2007
z dnia 28 wrudnia 2007 r.
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w Aelczu-Aaskowicach nr XVIII/128/2007
z dnia 28 wrudnia 2007 r.
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W AUBINIE
XXIV/88/08

z dnia 22 stycznia 2007 r.

w sprawie usaalenia na 2008 rok rewulaóinww określającich niekawre zasadi
winawradzania nauczicieli zaarudnionich w placwwkach oświaaowichw
           dla kawrich Góina Miejska Auein jesa orwaneó prowadząció

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337 oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnycz stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycz warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293
oraz  z 2007 r. Nr 56, poz. 372) uczwala się, co następujeo

Posaanowienia wsaępne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa oo
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z

dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu – rozumie sie przez to rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane
na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2
Karty Nauczyciela,

3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organi-
zacyjne wymienione w art. 1 pkt. 1 ppkt. 1 Karty
Nauczyciela, dla którycz organem prowadzącym
jest Gmina Miejska LuPin,

4) nauczycielacz – należy rozumieć przez to również
wyczowawców i innycz pracowników pedagogicz-
nycz zatrudnionycz w jednostkacz organizacyj-
nycz, o którycz mowa w pkt. 3,

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział luP
grupę,

6) tygodniowym oPowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy oPowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,
ust. 4a, ust. 6 i ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela,

7) stawce wynagrodzenia zasadniczego – należy prze
to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia za-
sadni-czego określoną zgodnie z rozporządzeniem
luP ustalona na podstawie art. 30 ust. 10, 10a i
10P Karty Nauczyciela,

8) dyrektorze luP wicedyrektorze szkoły – rozumie się
przez to dyrektora luP wicedyrektora placówek
wymienionycz w art. 1 pkt. 1 ppkt. 1 Karty Na-
uczyciela,

9) Prezydencie Miasta – rozumie się przez to Prezy-
denta Miasta LuPina.

R o z d z i a ł   1

Dodaaki óoaiwacijne

§ 2

1. Organ prowadzący w Pudżetacz szkół zaPezpiecza
środki na dodatki motywacyjne w wysokości nie
mniejszej niż 10 % planowanycz wynagrodzek
osoPowycz pracowników.

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny, a
warunkiem jego przyznania jesto
1) uzyskiwanie szczególnycz osiągnięć dydaktycz-

nycz, wyczowawczycz i opiekukczyczo
a) uzyskiwanie przez uczniów luP wyczowan-

ków, z uwzględnieniem icz możliwości oraz
warunków pracy nauczyciela, doPrycz osią-
gnięć dydaktyczno-wyczowawczycz po-
twierdzanycz wynikami klasyfikacji luP pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
alPo sukcesami w konkursacz, zawodacz,
olimpiadacz itp.,

P) umiejętne rozwiązywanie proPlemów wy-
czowawczycz uczniów i wyczowanków we
współpracy z icz rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wyczo-
wawczego uczniów i wyczowanków, aktyw-
ne i efektywne działanie na rzecz uczniów i
wyczowanków potrzePującycz szczególnej
opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym za-daniem luP zajęciemo
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a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonycz oPowiązków,

P) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowycz,

c) wzPogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dPałość o estetykę i sprawność powierzo-

nycz pomieszczek, pomocy dydaktycznycz
luP innycz urządzek szkolnycz,

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

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
lecek służPowycz,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) ocena pracy nauczyciela;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o

którycz mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty
Nauczycielao
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnycz,
P) udział w komisjacz przedmiotowycz i innycz,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

luP innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie placówki oświatowej,

d) prowadzenie lekcji koleżekskicz, przejawianie
innycz form aktywności w ramacz we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innycz zadak
statutowycz szkoły.

§ 3

Dla dyrektorów placówek oświatowycz ustala się na-
stępujące dodatkowe kryteria dodatku motywacyjne-
goo
1) skuteczność oddziaływak pedagogicznycz/wyniki

klasyfikacji, udział w konkursacz, wyniki zewnętrz-
nycz Padak poziomu nauczania/,

2) skuteczność oddziaływak wyczowawczo-opiekuk-
czycz,

3) preferowanie działak organizacyjnycz i pedagogicz-
nycz tworzącycz indywidualny czarakter placówki,

4) zapewnianie wysokiego stopnia organizacji placów-
ki,

5) racjonalna polityka kadrowa,
6) dPałość o mienie gminne Pędące w zarządzie,
7) racjonalne gospodarowanie przyznanymi placówce

środkami finansowymi,
8) realizowanie założek polityki oświatowej organu

prowadzącego.

§ 4

1. Dodatek motywacyjny przyznaje i ustala jego wy-
sokośćo
a) dla dyrektorów placówek oświatowycz – Prezy-

dent Miasta,
P) dla pozostałycz nauczycieli – dyrektor placówki.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6
miesięcy.

§ 5

1. W zależności od poziomu spełniania warunków, o
którycz mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, wysokość
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosio
a) stażystów – od 5 % do 6%

P) kontraktowycz – od 5 % do 10%
c) mianowanycz – od 6 % do 20%
d) dyplomowanycz – od 7 % do 25%
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierow-
nicze w placówce, może Pyć przyznany dodatek
motywacyjny w wysokościo
– do 50% – wicedyrektorzy i inni nauczyciele

zajmujący stanowiska kierownicze,
– do 70% – dyrektorzy.

3. Dla nauczycieli rozpoczynającycz pracę w oświacie
przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po
upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganycz
wyników pracy, nie wcześniej jednak niż po upły-
wie 3 miesięcy.

R o z d z i a ł   2

Dodaaek  unkcijni

§ 6

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokościo
1) dyrektorowio

a) przedszkola od 25% – do 150 %
P) szkoły, gimnazjum i zespołu szkóło

– do 12 oddziałów włącznie od 25% – do
150 %

– od 13 do 25 oddziałów od 30% – do 150 %
– powyżej 25 oddziałów od 35% – do 150 %
wynagrodzenia zasadniczego.

2) wicedyrektorowio
a) przedszkola od 15% – do 30 %
P) szkoły, gimnazjum i zespołowi szkóło

– do 12 oddziałów włącznie od 20% – do
35 %

– od 13 do 25 oddziałów od 25% – do 40 %
– powyżej 25 oddziałów od 30% – do 45 %
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dyrektorów
zespołów szkół Pierze się pod uwagę łączną liczPę
oddziałów.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom,
którym powierzono oPowiązki kierownicze w za-
stępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
pkt. 1 ppkt. 1 i 2, uwzględniając złożoność zadak
wynikającycz z zajmowanego stanowiska, liczPę
stanowisk kierowniczycz w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne, w jakicz szkoła funkcjonuje, ustalao
1) dla dyrektorów – Prezydent Miasta,
2) dla wicedyrektorów, o którycz mowa w pkt. 1

ppkt. 2 – dyrektor placówki.

§ 7

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania i
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi, któremu powierzonoo
1) wyczowawstwo w oddziale przedszkolnym w

wysokości10%,
2) wyczowawstwo klasyo

a) w szkole podstawowej w wysokości 10%,
P) w gimnazjum w wysokości 10%,
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3) funkcję doradcy metodycznego i nauczyciela
konsultanta w wysokości 8%,

4) funkcję opiekuna stażu w wysokości 3%,
– średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6, nie
wyłącza prawa do otrzymywania dodatków wy-
mienionycz w § 7.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dy-
rektora placówki przysługuje wicedyrektorowi, po
oPjęciu zastępstwa.

4. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji
opiekuna stażu przysługuje za każdą osoPę odPy-
wającą staż i wypłacany jest w kwocie proporcjo-
nalnej do liczPy dni sprawowania tej funkcji w
przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc ka-
lendarzowy, nie przysługuje natomiast w okresie
przerwy odPywania stażu przez nauczyciela, nad
którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysłu-
guje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji
prze-rwanego stażu.

5. Dodatek funkcyjny za wyczowawstwo klasy przy-
sługuje za każdą klasę i oddział przedszkolny, nie-
zależnie od wymiaru czasu pracy.

R o z d z i a ł   3

Dodaaki za warunki praci

§ 8

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w
trudnycz i uciążliwycz warunkacz, określonycz w
przepisacz § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Prawo do dodatków, o którycz mowa w pkt. 1, po-
siadają nauczyciele i wyczowawcy zatrudnieni w
tycz warunkacz, Pez względu na wymiar czasu pra-
cy i rodzaj stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługują za okres faktycznego wykonywania pracy, z
którą dodatek jest związany. Nauczycielowi reali-
zującemu w warunkacz trudnycz i uciążliwycz tyl-
ko część oPowiązującego wymiaru godzin luP za-
trudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć wypłaca
się dodatek proporcjonalnie do liczPy godzin prze-
pracowanycz w tycz warunkacz.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-14/101/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 8 ust. 3 zdanie „Dodatki za
trudne i uciążliwe warunki pracy przysługują za okres
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany.)

§ 9

Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki
pracy, a w szczególności za prowadzenieo indywidual-
nego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego i dla nauczycieli przedmiotów prowa-
dzącycz zajęcia dydaktyczne w klasacz integracyjnycz
oraz oddziałacz przedszkolnycz integracyjnycz, w wy-
sokości od 5% do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10

Dodatki za uciążliwe warunki pracy podwyższa się o
5% w stosunku do wysokości dodatków za trudne
warunki pracy.

§ 11

Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi
dyrektor placówki, a dyrektorowi placówki – Prezy-
dent Miasta.

R o z d z i a ł   4

Winawrodzenie za wodzini ponadwióiarowe i wodzini
doraźnich zasaępsaw

§ 12

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa na-
uczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została zrealizowana w warunkacz upraw-
niającycz do dodatku) przez miesięczną liczPę go-
dzin tygodniowego oPowiązkowego wymiaru go-
dzin nauczyciela zastępującego.

2. Dla nauczycieli realizującycz tygodniowy wymiar
godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkacz
uprawniającycz do dodatku) przez miesięczną liczPę
godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 13

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniacz, w którycz przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieoPecności w pracy nauczyciela luP dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniacz, w któ-
rycz zajęcia rozpoczynają się luP kokczą w środku
tygodnia, za podstawę ustalenia liczPy godzin ponad-
wymiarowycz przyjmuje się oPowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Na-
uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy
dziek usprawiedliwionej nieoPecności w pracy luP
dziek ustawowo wolny od pracy.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-14/101/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
stwierdzono nieważność § 13)

R o z d z i a ł   5

Nawrodi i inne świadczenia winikające ze saosunku
praci

§ 14

1. Ustala się w sposóP odmienny, niż przewiduje to
rozporządzenie w sprawie wysokości minimal-
nycz stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli w po-szczególnycz stop-
niacz awansu zawodowego dla poziomu pozo-
stałe wykształcenie.
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Wysokość minimalnycz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla tego poziomu, określa poniższa taPelao

Stopnie awansu zawodowegoPoziom
wykształcenia śauczyciel

stażysta
śauczyciel
kontraktowy

śauczyciel
mianowany

śauczyciel
dyplomowany

Pozostałe
wykształcenie

901 1070 1355 1626

2. W przypadku ustalenia przez ministra właściwego do
spraw oświaty wyższycz minimalnycz stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, niż określone
w pkt. 1, dla tej kategorii stosuje się minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wy-
nikające z oPowiązującego przepisami prawa.

3. Dla poziomu wykształcenia niewymienionego w
pkt. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia o mini-
malnycz stawkacz wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, a w przypadku icz zmiany oPowiązują-
ce przepisy prawa.

§ 15

1. W Pudżecie organu prowadzącego szkoły tworzy
się fundusz nagród dla nauczycieli za icz osiągnię-
cia dydaktyczno-wyczowawcze w wysokości do
2% planowanego rocznego osoPowego funduszu
wynagrodzek nauczycieli.

2. Fundusz nagród, w wysokości 80%, przekazywany
jest Pezpośrednio do Pudżetów szkół z przeznacze-
niem na nagrodę Dyrektora.

3. Fundusz nagród, w wysokości 20%, przeznacza się
na nagrody Prezydenta Miasta.

§ 16

Nagroda Prezydenta Miasta przyznawana jesto
1) nauczycielom na wniosek dyrektora szkoły,
2) dyrektorom szkół na wniosek Naczelnika Wydziału

Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
3) nauczycielom i dyrektorom szkół z inicjatywy wła-

snej Prezydenta Miasta,
4) nauczycielom i dyrektorom szkół na wniosek

uprawnionej organizacji związkowej.

§ 17

Prezydent Miasta ustala corocznie wysokość nagrody.

§ 18

1. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta
składane są w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego w LuPinie w terminie
do 10 września każdego roku.

2. Wnioski przedkładane są Prezydentowi Miasta ce-
lem podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody.

3. Prezydent Miasta, z własnej inicjatywy, w szcze-
gólnie uzasadnionycz okolicznościacz, może przy-
znać nauczycielowi nagrodę specjalną ze środków
innycz, niż wymienione w § 15 pkt.3.

§ 19

Kryteria przyznawania nagródo
1) w zakresie pracy wyczowawczejo

a) pozytywne zmiany, jakie dokonały się w zespole
klasowym pod wpływem oddziaływania wyczo-
wawcy w zakresie integrowania zespołu, ak-
tywności społecznej, udziału uczniów w pracy

samorządu uczniowskiego, kul-tury osoPistej,
frekwencji na zajęciacz lekcyjnycz, efektów wy-
czowawczycz;

P) prowadzenie urozmaiconej działalności wyczo-
wawczej w szkole, organizacji szkolnej i klasie
(grupie);

c) zorganizowanie i wykonanie prac społecznie
użytecznycz na rzecz szkoły i środowiska, udział
młodzieży w konkursacz, przeglądacz, festiwa-
lacz, wystawacz, olimpiadacz przedmiotowycz;

d) zorganizowanie imprez kulturalnycz, sportowycz
i rekreacyjnycz, prowadzenie orientacji zawo-
dowej; przygotowanie i wzorowe zorganizowa-
nie uroczystości szkolnej i środowiskowej;

e) prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie
jednej z form letniego luP zimowego wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży ze szkoły, w której pracuje;

2) w zakresie pracy dydaktycznejo
a) zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów

konkursów przedmiotowycz na szczePlu woje-
wódzkim, a w przypadku zawodów sportowycz
– w skali makroregionu kraju;

P) zajęcie przez uczniów /zespół/ 1–3 miejsca w
innycz konkursacz, zawodacz, przeglądacz, fe-
stiwalacz na szczePlu wojewódzkim;

c) stwierdzone doPre wyniki w nauczaniu wykaza-
ne przez uczniów na egzaminacz wstępnycz do
szkół ponadgimnazjalnycz;

d) zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o zna-
czącycz waloracz poznawczycz i wyczowaw-
czycz, np. sesji popularnonaukowej, kilkuetapo-
wego konkursu;

e) udokumentowanie osiągnięcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami, którzy
mają trudności w nauce;

3) w zakresie pracy opiekukczejo
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom Pędącym

w trudnej sytuacji materialnej luP życiowej, po-
czodzącym z rodzin patologicznycz luP zanie-
dPanycz środowiskowo;

P) udzielanie pomocy uczniom z zaPurzeniami w
rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem
społecznym, mającym trudności w nauce, w
przystosowaniu się do życia w grupie;

c) prowadzenie działalności mającej na celu zapo-
Pieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród młodzieży, w tym narkomanii, al-
kozolizmu, czuligakstwa i innycz;

d) zorganizowanie współpracy szkoły z placówkami
kulturalno-oświatowymi, zakładami pracy, służ-
Pą zdrowia, sądem dla nieletnicz, organizowanie
konsultacji, prelekcji, odczytów i wykładów pe-
dagogicznycz dla rodziców;

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowycz,
doskonalenia własnego warsztatu pracyo
a) nowoczesne i funkcjonalne urządzenie pracowni

przedmiotowej, klasopracowni, gaPinetu, laPora-
torium luP pracowni informatycznej;
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P) opracowanie i wdrożenie edukacyjnego progra-
mu komputerowego i opracowanie przykłado-
wycz programów nauczania;

c) udokumentowany udział w zorganizowanycz
formacz doskonalenia zawodowego i samodo-
skonalenia;

d) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej mło-
dycz nauczycieli;

e) kierowanie zespołem samokształceniowym,
prowadzenie lekcji koleżekskicz;

5) w zakresie zadak dodatkowyczo
a) podejmowanie i realizacja innycz zadak na rzecz

dzieci i młodzieży, swojej placówki oraz środo-
wiska;

P) efektywna realizacja zadak wynikającycz z
ustawy o związkacz zawodowycz;

c) pełnienie funkcji związanycz ze środowiskiem
oświatowo-wyczowawczym.

§ 20

W stosunku do dyrektorów placówek oświatowycz
ustala się kryteria dodatkoweo
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole

środkami Pudżetowymi oraz gospodarka mieniem;
2) racjonalna polityka personalna,
3) dPałość o estetykę oPiektów oświatowycz;
4) współpraca ze społecznymi organami placówki;
5) współpraca z działającymi w placówce związkami

zawodowymi.

§ 21

Nagrody, o którycz mowa w § 15 pkt.2 i 3, przyzna-
wane i wypłacane są każdego roku z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, najpóźniej do kokca roku kalenda-
rzowego.

§ 22

W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowycz
w ciągu miesiąca luP icz podjęcia w takim czasie, na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu pro-
porcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim
wypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc
stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mno-
żąc przez liczPę dni kalendarzowycz przypadającycz w
okresie przepracowanym.

§ 23

Wykonanie uczwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta.

§ 24

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

MAREK BUBNOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W AUBINIE
NR 90/XXV/08

z dnia 19 lutego 2008 r.

zóieniająca uchwałę w sprawie opłaai aarwowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 w związku z art. 15 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkacz i opłatacz lokalnycz 1) (t j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz.1775;
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) uczwala się, co następujeo
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§ 1

W uczwale nr X/36/07 Rady Miejskiej w LuPinie z dnia
13 marca 2007r. w sprawie opłaty targowej wprowa-
dza się następujące zmianyo
W załączniku nr 2 – „ Wysokość kosztów inkasa”
w punkcie I ust. 2 i ust. 3, zmienia się wysokość kosz-
tów inkasa dla LuPikskiej Spółki Inwestycyjnej z sie-
dziPą w LuPinie i Legnickiego PrzedsięPiorstwa
PrefaPrykacji w Legnicy, w ten sposóP, że ustala się
wysokość kosztów inkasao
– Dla LuPikskiej Spółki Inwestycyjnej z siedziPą

w LuPinie – 99% poPranycz opłat targowycz,
– Dla Legnickiego PrzedsięPiorstwa PrefaPrykacji

w Legnicy – 99 % poPranycz opłat targowycz.

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Prezydentowi Miasta
LuPina.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

MAREK BUBNOWSKI

______________________________
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następującycz dyrektyw Wspólnot Europejskiczo
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnycz zasad dla niektórycz typów transportu komPino-

wanego towarów między pakstwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie poPierania opłat za użytkowanie niektórycz typów infrastruktury przez

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tycz aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W NOWEA RUDZIE
NR 118/XIV/07

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia óiejscowewo planu zawospodarowania przesarzenne-
wo dla rejonu ulici Słupieckiej w Nowej Rudzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880), a także w związku z uczwałą nr 365/XLIII/06
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla rejonu ul. Słupieckiej, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z
ustaleniami studium uwarunkowak i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, Rada Miejska w Nowej Rudzie uczwala, co następujeo

D z i a ł   I

PRZEPISY OGÓANE

§ 1

1. Miejscowi plan zawospodarowania przesarzennewo
dla rejonu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie, zwany
dalej planeó, oPejmuje oPszar położony w połu-
dniowej części miasta.

2. Szczegółowy przePieg granic oPszaru oPjętego pla-
nem przedstawia rysunek planu w skali 1o2000,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uczwały
i Pędący jej integralną częścią.

3. Załącznikami niniejszej uczwały sąo
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

łącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposoPie rozpatrzenia uwag do

projektu planu – załącznik nr 2;
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3) rozstrzygnięcie o sposoPie realizacji, zapisa-
nycz w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury tecznicznej, które należą do zadak wła-
snycz gminy, oraz zasadacz iczfinansowania,
zgodnie z przepisami o finansacz puPlicznycz –
załącznik nr 3.

4. Ilekroć w niniejszej uczwale jest mowa oo
1) eudinkach – termin ten należy rozumieć zgodnie

z definicją zawartą w przepisacz o statystyce
puPlicznej, w tym oPejmujący także wiaty, jed-
nakże z wyłączeniem silosów i zPiorników, w
tym zaliczanycz do Pudowli rolnycz na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej z dnia 7 października
1997 r. w sprawie warunków tecznicznycz, ja-
kim powinny odpowiadać Pudowle rolnicze i icz
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877);

2) isaniejącich eudinkach lue oeiekaach – należy
przez to rozumieć takie, które istniały w dniu
wejścia w życie niniejszej uczwały oraz te, które
zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na
Pudowę wydanym przed tym terminem;

3) nieuciążliwej usłudze lue nieuciążliwej działalno-
ści – należy przez to rozumieć takie, które w
miejscu lokalizacji – a nie tylko poza granicami
nieruczomości – nie spowodują naruszenia wy-
magak, wynikającycz z określonycz w oPowią-
zującycz przepisacz standardów jakości środo-
wiska, określonycz dla danycz typów przezna-
czenia oPszarów i icz zagospodarowania;

4) aerenie, zwanym zamiennie jednosaką aerenową
– należy przez to rozumieć oPszar wyznaczony
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu miej-
scowego, o danej kategorii przeznaczenia i okre-
ślonycz zasadacz zagospodarowania, oznaczony
odpowiednim symPolem cyfrowo-literowym,
z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zasto-
sowany także w nieco innym znaczeniuo

a) w nawiązaniu do przepisów o oczronie śro-
dowiska dotyczącycz dopuszczalnycz po-
miarów załasu,

P) w wyrażeniu „rzeźPa terenu”,
c) w wyrażeniacz „zagospodarowania terenu”

luP „użytkowania terenu” zaczerpniętycz z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

d) w wyrażeniu „pod powierzcznią terenu”,
e) w wyrażeniu „tereny zaPudowane”,
f) w wyrażeniu „powierzcznia terenu Piolo-

gicznie czynna”, który należy rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w przepisacz
prawa Pudowlanego;

5) usłuwach chronionich – należy przez to rozu-
mieć usługi, dla którycz w przepisacz o oczronie
środowiska ustalono standardy jakości środowi-
ska takie jak dla zaPudowy mieszkaniowej luP
wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej,
Pudynki związane ze stałym luP czasowym po-
Pytem dzieci i młodzieży itp.).

6) usłuwach aurisaicznich – termin ten należy ro-
zumieć zgodnie z definicją określoną w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługacz turystycz-
nycz (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268
z późn. zm.);

7) wisokości – należy przez to rozumieć pionową
odległość od poziomu gruntu do najwyższego
punktu oPiektu; w przypadku oPiektów usytu-
owanycz na innycz oPiektacz jest to pionowa
odległość od najwyższego punktu stycznego
dwócz oPiektów do najwyższego punktu górne-
go oPiektu; w przypadku Pudynków wysokość
liczona jest zgodnie z przepisami prawa Pudow-
lanego;

8) zaeudowie – należy przez to rozumieć Pudynek
luP Pudynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, za-
stosowany w wyrażeniacz frazeologicznycz,
które zostały zdefiniowane w ustawacz luP wy-
danycz na icz podstawie rozporządzeniacz, za-
czowuje znaczenie nadane mu przez te definicje.

§ 2

1. Na rysunku planu występują następujące oznacze-
nia, umożliwiające lokalizację oPowiązującycz
ustalek planuo

1) wranica oeszaru oejęaewo planeó; szczegółowy
przePieg tej granicy określają linie rozgranicza-
jące, o którycz dalej mowa w pkt 2, przePie-
gające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
oznaczającej granicę oPszaru planu; granica ta
określa oPszar, na którym oPowiązują ustalenia
niniejszej uczwały;

2) linie rozwraniczające aereni o rwżnió przezna-
czeniu i zasadach zawospodarowania;

3) wranica sare i „K” ochroni konserwaaorskiej
krajoerazu kulaurowewo;

4) oeowiązująca linia zaeudowi;
5) nieprzekraczalna linia zaeudowi;
6) ciąw rowerowi;
7) linia elekaroenerweaiczna średniewo napięcia
20 kV wraz ze sare ąw w kawrej wisaępują
owraniczenia w zaeudowie i zawospodarowa-
niu, o szerokości 7 m od osi linii;

8) wazociąw średniewo podwiższonewo ciśnienia
1w6 MPaw DN 100 wraz ze sare ąw w kawrej wi-
saępują owraniczenia w zaeudowie i zawospo-
darowaniu, o szerokości 20 m od zewnętrz-
nycz ścianek gazociągu;

9) aereni kaaeworii o aió saóió przeznaczeniu i
sposoeie zawospodarowania oznaczone sym-
Polami literowymi;

10) nuóeri aerenww, służące lokalizacji ustalek ni-
niejszej uczwały na rysunku planu.

2. Za szczegółowy przePieg granic oznaczonycz linią
należy przyjmowaćo
1) granice działek geodezyjnycz na odcinkacz, na

którycz te granice pokrywają się i są równocze-
śnie równoległe do linii oznaczonycz na rysunku
planu miejscowego;

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innycz
przypadkacz niż wymienione w pkt 1.

3. W przypadku granic oznaczonycz linią i dodatko-
wymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła luP
inne znaki i figury geometryczne, przePieg granicy
określa wymieniona linia; zasadę określoną
w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy linii, o której mowa w ust. 3,
towarzyszą dwa luP większa liczPa różnycz ozna-
czek graficznycz oznacza to, że ta linia stanowi
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granice odpowiednio dwócz luP większej liczPy
wydzielek.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy ry-
sunku planu miejscowego, mają czarakter informa-
cyjny i nie są ustaleniami niniejszej uczwały.

§ 3

1. Na oPszarze planu oPowiązują – w uzupełnieniu
innycz regulacji niniejszej uczwały – ustalenia do-
tyczące zasad oczrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, wymienione w następnycz ustępacz.

2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać
dyszarmonii wizualnej w krajoPrazie.

3. Zakazuje się ustawiania wolno stojącycz reklam
o powierzczni przekraczającej 1 m2, a reklamy
umieszczone na oPiektacz Pudowlanycz przekra-
czające tę powierzcznię, mogą informować wy-
łącznie o działalności prowadzonej na nieruczomo-
ści, na której znajduje się dany oPiekt Pudowlany.

§ 4

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
zasad oczrony środowiska i przyrody wymienione
w następnycz ustępacz.

2. Na oPszaracz, na którycz rzeźPa terenu i przePieg
cieków wodnycz wskazują na występowanie za-
grożenia lokalnymi podtopieniami luP gwałtowny-
mi spływami powierzczniowymi wód, w przyj-
mowanycz rozwiązaniacz, nakazuje się uwzględ-
niać możliwość wystąpienia takicz zagrożek.

3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służP od-
powiedzialnycz za icz eksploatację.

4. Dopuszcza się zmianę przePiegu rowów, a także
icz przykrycie luP zarurowanie, pod warunkiem że
nie spowoduje to niepożądanycz zmian w stosun-
kacz gruntowo-wodnycz.

5. Ewentualne uszkodzenia urządzek melioracyjnycz
dokonane w trakcie prowadzenia roPót Pudowla-
nycz luP innycz roPót ziemnycz muszą Pyć usu-
nięte przed icz zakokczeniem.

6. Należy uzupełnić, nowymi nasadzeniami odpo-
wiednicz gatunków drzew, uPytki w zaczowa-
nycz szpaleracz i alejacz.

7. W zagospodarowaniu należy wprowadzić nie-
zPędne zaPezpieczenia przed erozją gruntu, w tym
przeciwdziałające powstawaniu lokalnycz osu-
wisk.

8. Ze względu na dopuszczalne poziomy załasu,
o którycz mowa w przepisacz o oczronie środo-
wiskao
1) tereny kategorii oznaczonycz na rysunku planu

symPolami „MNI” i „MNN” zalicza się do tere-
nów zaPudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

2) teren oznaczony na rysunku planu symPolem
„1UE” zalicza się do terenów zaPudowy zwią-
zanej ze stałym luP wielogodzinnym poPytem
dzieci i młodzieży;

3) tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symPolem „MP” zalicza się do terenów zaPu-
dowy zagrodowej.

9. Uciążliwość dla środowiska istniejącycz i plano-
wanycz oPiektów różnycz funkcji nie może po-
wodować oPniżenia standardów wymaganycz
przepisami odręPnymi dla sąsiadującycz terenów,

w szczególności mieszkalnycz, z zastrzeżeniem
ust. 10.

10. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 9, nie doty-
czy oPiektów, dla którycz – na mocy przepisów o
oczronie środowiska – można wyznaczyć „oPsza-
ry ograniczonego użytkowania”.

11. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na
poPyt ludzi muszą Pyć sytuowane poza zasięgiem
uciążliwości określonycz w przepisacz o oczronie
środowiska luP w icz zasięgu, pod warunkiem za-
stosowania w nicz rozwiązak odpowiednio ogra-
niczającycz te uciążliwości; dotyczy to w szcze-
gólności uciążliwości wywoływanycz ruczem na
ulicacz i drogacz puPlicznycz oraz wewnętrznycz.

12. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogącycz
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którycz
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko sporządzany jest oPowiązkowo z innycz
względów niż możliwość oddziaływania na oPszar
NATURA 2000.

13. Zakaz określony w ust. 12 nie oPowiązuje na
terenie oznaczonym na rysunku planu symPolem
„2P”, z zastrzeżeniem, że szkodliwe oddziaływa-
nie prowadzonej na tym terenie działalności, prze-
kraczające określone przepisami standardy jakości
środowiska, nie może wykraczać poza jego grani-
ce.

14. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarzają-
cycz zagrożenie wystąpienia poważnycz awarii,
o którycz mowa w przepisacz – Prawo oczrony
środowiska.

15. Dopuszcza się lokalizację nowycz nadawczycz
urządzek i oPiektów radiowycz i radiotelekomuni-
kacyjnycz, w tym dla telefonii komórkowej, tylko
na terenacz oznaczonycz na rysunku planu sym-
Polami „1T”, „1P” i „2P” z zastrzeżeniem, że
szkodliwe oddziaływanie tycz oPiektów i urządzek
nie może sięgać terenów przeznaczonycz pod za-
gospodarowanie sportowo-rekreacyjne i mieszka-
niowe.

16. Na oPszarze planu oPowiązują zasady określone
odpowiednimi regulacjami w Prawie wodnym oraz
przepisacz wydanycz na jego podstawie, w
szczególności ze względu na położenie w oPręPie
strefy oczrony pośredniej ujęć wody i źródeł wody
pitnej dla miasta Wrocławia.

§ 5

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
zasad oczrony dziedzictwa kulturowego i zaPytków
oraz dóPr kultury współczesnej i krajoPrazu kultu-
rowego wymienione w następnycz ustępacz.

2. W zasięgu strefy „K” oczrony konserwatorskiej
krajoPrazu kulturowego elewacje nowycz Pudyn-
ków winny Pyć pokrywane materiałem kamiennym,
cegłą ceramiczną, tynkiem, drewnem luP icz do-
Prymi imitacjami, a daczy czerwoną daczówką ce-
ramiczną luP – w naturalnycz koloracz – Placzą
miedzianą, gontem drewnianym, łupkiem natural-
nym luP icz doPrymi imitacjami.

3. W razie natrafienia na oPiekty arczeologiczne nale-
ży przerwać prace, oPszar zaPezpieczyć i nie-
zwłocznie powiadomić odpowiednie służPy Woje-
wódzkiego Konserwatora ZaPytków, a następnie
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przystąpić do arczeologicznycz Padak ratowni-
czycz.

4. Na oPszarze planu nie występują oPiekty, które
można Py uznać za doPra kultury współczesnej.

§ 6

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
wymagak wynikającycz z potrzeP kształtowania
przestrzeni puPlicznycz wymienione w następnycz
ustępacz i w innycz regulacjacz niniejszej uczwały,
w tym w § 11.

2. Ogrodzenia wzdłuż ulic puPlicznycz należy wyko-
nywać wyłącznieo z kamienia, z nietynkowanej ce-
gły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów luP siatek
metalowycz luP z drewna.

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodzenia
wzdłuż ulic puPlicznycz musi Pyć ażurowa, z prze-
świtami zajmującymi co najmniej 80% powierzczni,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy
ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy
podtrzymujący skarpę.

4. Na terenacz dróg puPlicznycz dopuszcza się lokaliza-
cję oPiektów małej arczitektury, nośników reklamo-
wycz oraz tymczasowycz oPiektów usługowo-
zandlowycz pod warunkiem, że nie Pędą kolidowały
z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury
tecznicznej oraz za zgodą i na warunkacz określo-
nycz przez zarządcę drogi, oraz przy uwzględnieniu
innycz ustalek planu miejscowego i regulacji okre-
ślonycz w oPowiązującycz przepisacz.

5. W miarę możliwości, w sposóP niekolidujący
z funkcją komunikacyjną, za zgodą i na warunkacz
określonycz przez zarządców dróg oraz przy
uwzględnieniu innycz ustalek planu miejscowego
i regulacji określonycz w oPowiązującycz przepi-
sacz, w pasacz dróg puPlicznycz należy sadzić
i pielęgnować jedno luP dwustronne szpalery
drzew.

§ 7

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
parametrów i wskaźników kształtowania zaPudo-
wy oraz zagospodarowania terenu wymienione w
następnycz ustępacz.

2. Lokalizacja Pudynków na terenacz kategorii ozna-
czonycz na rysunku planu symPolamio „MNI”,
„MNN”, „MP”, UE”, „U,ZP”, „U”, „KS”, „UP”,
„P” „IT’ i „E” jest możliwa wyłącznie wewnątrz
oPszarów określonycz liniami zaPudowy, z za-
strzeżeniem ust. 3.

3. Z oPowiązującą linią zaPudowy wiążą się nastę-
pujące ustaleniao
1) należy na niej usytuować zewnętrzną krawędź

zewnętrznej ściany Pudynku; jeżeli Pudynek
jest wolno stojący jego długość nie może mie-
rzyć mniej niż 6 m,;

2) powierzcznia otworów okiennycz w ścianie nie
może stanowić mniej niż 10% jej łącznej po-
wierzczni z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to tej
części elewacji, którą zajmują podcienia;

3) w przypadku Pudynków z podcieniami od stro-
ny oPowiązującej linii zaPudowy, znajdującymi
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, nale-
ży na tej linii usytuować zewnętrzne krawędzie
filarów nośnycz w taki sposóP, Py miały z nią

co najmniej jeden punkt wspólny i nie wykra-
czały poza nią;

4) dopuszcza się wykroczenie na odległość do 2
m od przePiegu oPowiązującej linii zaPudowyo
a) elementami Pudynku, które w całości są

zlokalizowane pod powierzcznią terenu oraz
tarasami, sczodami i podjazdami usytuowa-
nymi na gruncie,

P) zadaszeniami, okapami, wykuszami i Palko-
nami, opierającymi się na częściacz Pudyn-
ku, znajdującycz się wewnątrz oPszaru
oznaczonego liniami zaPudowy;

5) dopuszcza się wykroczenie na odległość do
0,3 m od przePiegu oPowiązującej linii zaPu-
dowy ryzalitami, pilastrami, kolumnami, opa-
skami wokółokiennymi i wokółdrzwiowymi
oraz innymi zdoPieniami elewacji, którycz łącz-
na powierzcznia rzutu na ścianę usytuowaną
wzdłuż oPowiązującej linii zaPudowy nie może
przekraczać 20% powierzczni tej ściany;

6) dopuszcza się cofnięcie na odległość do 0,8 m
od przePiegu oPowiązującej linii zaPudowy
elementami elewacji, którycz łączna po-
wierzcznia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż
oPowiązującej linii zaPudowy nie może prze-
kraczać 20% powierzczni tej ściany; do tego
procentu powierzczni nie są wliczane otwory
okienne i drzwiowe;

7) ograniczenia, z zastrzeżeniem pkt 8, wiążące
się z oPowiązującą linia zaPudowy dotyczą tyl-
ko terenu, na którym ta linia przePiega, w od-
ległości do 30 m od niej;

8) jeżeli na oPowiązującej linii zaPudowy istnieje
luP zostanie wzniesiony Pudynek, to za nim –
czyli w jego prostopadłym do tej linii cieniu –
dopuszcza się wznoszenie innycz Pudynków.

4. Ustalenia ust. 3 pkt 4 i 5 odnoszą się także do
nieprzekraczalnej linii zaPudowy.

5. Na terenacz kategorii oznaczonej na rysunku pla-
nu symPolem „ZP,US” dopuszcza się lokalizację
wyłącznie Pudynków, które spełniają łącznie na-
stępujące warunkio
1) służą oPsłudze urządzek sportowycz luP rekre-

acyjnycz usytuowanycz na tycz terenacz;
2) powierzcznia zaPudowy każdego z tycz Pu-

dynków nie może przekraczać 50 m2;
3) odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi Pudyn-

kami na tycz terenacz nie może Pyć mniejsza
niż 50 m;

4) liczPa tycz Pudynków nie przekracza na terenie
oznaczonym na rysunku planu symPolem
„1ZP,US” – 4, a na pozostałycz terenacz tej
kategorii po 2.

6. Maksymalna wysokość nowycz Pudynków nie
może przekraczaćo
1) na terenacz kategorii oznaczonej na rysunku

planu symPolamio „P” i „T” – 18 m;
2) na terenacz kategorii oznaczonycz na rysunku

planu symPolamio „UE”, „UP”, „KS” i „KK”
oraz na terenie oznaczonym symPolem „2U” –
15 m;

3) na terenacz kategorii oznaczonycz na rysunku
planu symPolamio „MNI”, „MNN”, „MP” i
„U,ZP” oraz na terenie oznaczonym symPolem
„1U” – 12 m;
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4) na terenacz kategorii oznaczonycz na rysunku
planu symPolamio, „IT”, „E”, „G” i „ZP,US” –
7 m;

5) na terenacz dróg puPlicznycz i przejścia pie-
szego oznaczonego na rysunku planu symPo-
lem „1KDX” – 7 m.

7. Wysokość masztów, anten i innycz urządzek
ustawianycz na Pudynkacz nie może przekraczać
5 m, a wolno stojącycz Pudowli tego typu 25 m.

8. OPowiązuje zakaz lokalizacji nowycz Pudynków w
odległości mniejszej niż 3 m od najPliższej ze-
wnętrznej krawędzi Przegów cieków i zPiorników
powierzczniowycz.

9. W przypadku lokalizacji Pudynków na większycz
spadkacz luP na skarpacz oPowiązuje stosowanie
odpowiednicz zaPezpieczek czroniącycz przed
wystąpieniem katastrofy Pudowlanej.

10. Na oPszarze planu dopuszcza się realizację urzą-
dzek Pudowlanycz – w rozumieniu zgodnym z de-
finicją zawartą w przepisacz prawa Pudowlanego
– właściwycz dla określonego rodzaju przezna-
czenia, zgodnycz z regulacjami niniejszej uczwały
oraz oPowiązującymi przepisami.

11. Powierzcznie pokryte nawierzczniami utwardzo-
nymi luP zaPudowane powinny mieć sprawnie
funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

12. Odwodnienie dekarskie oPiektów Pudowlanycz
nie powinno Pyć wyprowadzane Pezpośrednio na
powierzcznię gruntu niezaPezpieczoną nawierzcz-
nią utwardzoną.

13. Nowa zaPudowa – z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 –
powinna Pyć kryta daczami z symetrycznymi
głównymi połaciami, o jednakowym – w grani-
cacz nieruczomości – naczyleniu równym 45o

(z tolerancją ±2o); dopuszcza się pokrycie do
20% powierzczni każdego z Pudynków w inny
sposóP.

14. W nowej zaPudowie lokalizowanej na działce gra-
niczącej z działką, na której występuje zaPudowa
o podoPnej funkcji i kuPaturze, i oPsługiwana jest
z tej samej drogi, dopuszcza się kąt naczylenia
głównycz połaci daczowycz jak w tej sąsiedniej
zaPudowie.

15. Ograniczenia, o którycz mowa w ust. 13 i 14, nie
oPowiązują w odniesieniu doo
1) nowycz Pudynków o powierzczni zaPudowy

przekraczającej 200 m2, lokalizowanycz na te-
renacz kategorii oznaczonycz na rysunku planu
symPolamio „UE” i „U”,

2) nowycz Pudynków sytuowanycz na terenacz
kategorii oznaczonycz na rysunku planu sym-
Polamio „P”, „UP”, „KS”, „IT”, „E”, „G” i „T”
oraz puPlicznycz dróg i przejść pieszycz,

3) wolno stojącycz kontenerów z urządzeniami
tecznicznymi o powierzczni zaPudowy nie-
przekraczającej 4 m2 i wysokości nieprzekra-
czającej 2,2 m,

4) tymczasowycz oPiektów Pudowlanycz lokali-
zowanycz dla oPsługi prac Pudowlanycz luP
dla organizacji imprez masowycz.

§ 8

Na oPszarze planu nie występują tereny luP oPiekty
podlegające oczronie ustalone na podstawie odręP-
nycz przepisów.

§ 9

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
szczegółowycz zasad i warunków scalania i po-
działu nieruczomości wymienione w następnycz
ustępacz.

2. Linie rozgraniczające stanowią równocześnie grani-
ce działek przewidzianycz do wydzielenia, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowycz granic działek
dla oPiektów komunikacji i infrastruktury tecznicz-
nej.

4. Na oPszarze oPjętym planem dopuszcza się wy-
dzielanie także innycz – (niż określone w ust. 2 i 3)
– nowycz granic nieruczomości przy uwzględnieniu
następującycz zasado
1) nowy układ granic umożliwi oPsługę każdej nie-

ruczomości w zakresie infrastruktury tecznicznej
i dostępu do ulicy puPlicznej, w tym za pośred-
nictwem wyznaczonej na rysunku planu ulicy
wewnętrznej;

2) dopuszcza się realizowanie oPsługi i dostępu,
o którycz mowa w punkcie 1, poprzez drowi we-
wnęarzne – niewyznaczone na rysunku planu –
stanowiące współwłasność wszystkicz właścicieli
nieruczomości, dla którycz korzystanie z nicz jest
konieczne; w przypadku dróg oPsługującycz wię-
cej niż jedną nieruczomość na terenacz zaPudo-
wanycz luP przewidzianycz w niniejszym planie
pod zaPudowę, szerokość icz pasów drogowycz
nie powinna Pyć mniejsza niż 10 m;

3) zostaną uwzględnione ograniczenia dotyczące
nowo wydzielonycz działek, określone w roz-
dziale II;

4) możliwe Pędzie zagospodarowanie terenu zgod-
ne z innymi ustaleniami niniejszej uczwały oraz
przepisami odręPnymi.

5. Dopuszcza się dokonywanie scalek gruntów w
granicacz terenów oznaczonycz tym samym sym-
Polem literowym oraz w oPręPie ulic puPlicznycz.

§ 10

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
szczególnycz warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczek w icz użytkowaniu określone
w następnycz ustępacz.

2. Na oPszarze planu zakazuje się w szczególności
lokalizacjio
1) stacji paliw płynnycz na innycz terenacz niż

oznaczonycz na rysunku planu symPolami
„1KS”, „1UP”, „1P” i „2P”;

2) oPiektów usług pogrzePowycz;
3) usług zandlu detalicznego w Pudynkacz o po-

wierzczni zaPudowy przekraczającej 500 m2

i powierzczni sprzedaży przekraczającej
1000 m2 na terenacz kategorii oznaczonycz
symPolami „UP” i „P”, z zastrzeżeniem ust. 4i 5;

4) usług zandlu detalicznego w Pudynkacz o po-
wierzczni zaPudowy przekraczającej 250 m2

i powierzczni sprzedaży przekraczającej 200 m2

na niewymienionycz w pkt 3 terenacz, na któ-
rycz dopuszczono tego typu usługi;

5) oPiektów produkcji rolnej na innycz terenacz niż
kategorii oznaczonej na rysunku planu symPolem
„MP”;
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6) nowycz Pudowli rolniczycz o wysokości prze-
kraczającej 4,5 m;

7) kempingów i pól Piwakowycz na innycz tere-
nacz niż oznaczonycz na rysunku planu symPo-
lami „1ZP,US”,, „4ZP,US”, „5ZP,US” i „6ZP,US”.

3. Nie podlegają regulacjom niniejszej uczwały nastę-
pujące tymczasowe oPiekty Pudowlaneo
1) ustawiane na danej nieruczomości na okres

krótszy niż 18 miesięcy jako zaplecze prowa-
dzonycz przez ten czas prac Pudowlanycz;

2) ustawiane na danej nieruczomości na okres
krótszy niż 3 miesiące dla potrzeP organizacji
okazjonalnycz imprez puPlicznycz.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symPolem
„3UP” w zasięgu działki geodezyjnej nr 37/6 do-
puszcza się lokalizacje jednego oPiektu zandlowego
o powierzczni zaPudowy nieprzekraczającej
3000 m2 i powierzczni sprzedaży nieprzekraczającej
2000 m2.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symPolem
„2UP” w zasięgu działki geodezyjnej nr 9/7 dopusz-
cza się lokalizację jednego oPiektu zandlowego
o powierzczni zaPudowy nieprzekraczającej
1300 m2 i powierzczni sprzedaży nieprzekraczającej
1000 m2.

§ 11

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
zasad modernizacji, rozPudowy i Pudowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tecznicznej wy-
mienione w następnycz ustępacz.

2. Tereny kategorii oznaczonycz na rysunku planu
symPolamio KDGw KDZw KDA i KDD przeznacza się
na pasy ulic puPlicznycz (istniejącycz i planowa-
nycz do modernizacji luP realizacji) – głównycz
(KDG), zPiorczycz (KDZ), lokalnycz (KDL) i dojaz-
dowycz (KDD), dla którycz określa się następują-
ce ustaleniao
1) ustala się minimalne szerokości pasów drogo-

wycz ulic oznaczonycz na rysunku planu sym-
Polamio
a) „1KDG” – o zmiennej szerokości zgodnie

z rysunkiem planu,
P) „1KDZ” – o zmiennej szerokości zgodnie

z rysunkiem planu,
c) „KDL” – o zmiennej szerokości zgodnie z

rysunkiem planu; tereny oznaczone nume-
rami porządkowymi 2 i 5,

d) „KDL” – 20 m; tereny oznaczone numerami
porządkowymi 1 i 4,

e) „KDL” – 15 m; teren oznaczony numerem
porządkowym 3,

f) „KDD” – o zmiennej szerokości zgodnie z
rysunkiem planu; tereny oznaczone nume-
rami porządkowymio 1, 14, 15, 17, 20–23,
26–28 i 30,

g) „KDD” – 18 m; teren oznaczony numerem
porządkowym 19;

z) „KDD” – 15 m; tereny oznaczone numerami
porządkowymio 3, 5, 12, 16, 24, 25 i 29,

i) „KDD” – 12 m; tereny oznaczone numerami
porządkowymio 2, 4, 6 -11, 13, 18,

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tecz-
nicznej w sposóP niekolidujący z funkcją ko-
munikacyjną ulic, a w przypadku ulicy ozna-

czonej na rysunku planu symPolamio 1KDG,
1KDZ i 1 KDZ/KK za zgodą zarządcy drogi;

3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwałą
nawierzcznię i sprawny system odprowadzania
wód opadowycz;

4) zjazdy z ulic powinny Pyć organizowane w
sposóP nie kolidujący z innymi ustaleniami ni-
niejszej uczwały, w szczególności poprzez mi-
nimalizację kolizji z ciągami spacerowymi i cią-
gami rowerowymi oraz z maksymalnym za-
czowaniem istniejącycz zadrzewiek;

5) zjazdy z ulic, o którycz mowa w pkt 4, mogą
Pyć zorganizowane za zgodą i na warunkacz
określonycz przez właściwycz zarządców;

6) na odcinku oznaczonym na rysunku planu
symPolem „1KDZ” do czasu realizacji oPwod-
nicy, na którą zostanie przeniesiona trasa drogi
wojewódzkiej nr 381, dopuszcza się utrzyma-
nie wymagak określanycz dla dróg klasy głów-
nej; dotyczy to także odcinka, o którym mowa
w ust. 3;

7) ewentualne koszty pozyskania gruntów, prze-
widzianycz w niniejszej uczwale na poszerze-
nie terenów drogi wojewódzkiej nr 381 –
oznaczonycz symPolami „1KDG” i „1KDZ”,
zostaną poniesione z Pudżetu Gminy Miejskiej
Nowa Ruda;

8) pozostałe zasady zagospodarowania na tere-
nacz ulic powinny Pyć zgodne z innymi regula-
cjami niniejszej uczwały oraz z odręPnymi
przepisami; skrzyżowania z ulicą oznaczoną
symPolem „1KDZ” dopuszcza się tylko w miej-
scacz oznaczonycz na rysunku planu.

3. Teren oznaczony na rysunku planu symPolemo
1KDZ/KK przeznacza się na skrzyżowanie jedno-
poziomowe ulicy puPlicznej klasy zPiorczej i linii
kolejowej; oPowiązują odpowiednie regulacje ust.
2 i 6.

4. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symPolem KDX – z numerami porządkowymi 1–
4 – przeznacza się na pasy puPlicznycz przejść
pieszycz, dla którycz określa się następujące
ustaleniao
1) zarządca może na tycz terenacz dopuścić rucz

samoczodowy, rucz rowerowy oraz inne ro-
dzaje ruczu, określając dla każdego z nicz od-
powiednie ograniczenia;

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzek infra-
struktury tecznicznej oraz małej arczitektury
i zieleni urządzonej, pod warunkiem, że icz
usytuowanie nie Pędzie kolidowało z funkcją
komunikacyjną tycz terenów;

3) dopuszcza się wprowadzanie zieleni, w tym
szpalerów drzew, w sposóP niekolidujący
z funkcją komunikacyjną tycz terenów;

4) dopuszcza się lokalizację Pudynków oraz orga-
nizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz wyłącznie na terenie ozna-
czonym symPolem „1KDX”; Pudynki te mogą
mieć powierzcznię zaPudowy nieprzekraczają-
cą 50 m2 i mogą Pyć przeznaczone dla usług
zandlu, gastronomii, dla sanitariatów luP
sczronów przeciwdeszczowycz.

5. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symPolem KDW – z numerami porządkowymi 1–8
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– przeznacza się na pasy ulic wewnętrznycz, dla
którycz określa się następujące ustaleniao
1) jezdnia ulic oznaczonycz numerami porządko-

wymio 1, 5-8 nie może Pyć węższa niż 5 m;
2) w pasie drogowym ulic wymienionycz w pkt 1

dopuszcza się lokalizację miejsc postojowycz;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tecz-

nicznej oraz innycz oPiektów i urządzek w
sposóP niekolidujący z funkcją komunikacyjną
ulic;

4) dopuszcza się wprowadzanie zieleni, w tym
szpalerów drzew, w sposóP niekolidujący z
funkcją komunikacyjną ulic;

5) droga 7KDW może Pyć przekraczana przez
Pocznicę kolejową.

6. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symPolem KK – z numerami porządkowymi 1 i 2
– przeznacza się dla linii kolejowycz oraz oPiek-
tów i urządzek oPsługi ruczu kolejowego; dopusz-
cza się realizację innycz oPiektów, sieci i urzą-
dzek, które nie kolidują z ww. przeznaczeniem.

7. Na terenacz, na którycz występują oznaczone na
rysunku planu ciągi rowerowe, należy umożliwić
icz realizację z następującymi zastrzeżeniamio
1) ciągi mogą Pyć lokalizowane w nieco innycz

miejscacz tycz terenów niż oznaczono to na
rysunku planu;

2) jeżeli występują możliwości teczniczne, w uli-
cacz klasy lokalnej, ciągi rowerowe należy
prowadzić poza pasami jezdni przeznaczonymi
dla ruczu samoczodowego.

8. Dopuszcza się lokalizację niewymienionycz
w ust. 7 ciągów rowerowycz, a także ciągów
pieszycz, w sposóP nie kolidujący z innymi
ustaleniami niniejszej uczwały, oraz za zgodą i
na warunkacz określonycz przez właściwycz
zarządców.

9. Na terenacz kategorii oznaczonycz na rysunku
planu symPolamio „MNI”, „MNN”, „MP”, „UE”,
„U,ZP”, „U”, „KS”, „UP” i „P” w granicacz po-
szczególnycz nieruczomości, należy przewidzieć
lokalizację niezPędnej ilości miejsc postojowycz
dla pojazdów samoczodowycz. Miejsca postojo-
we mogą Pyć realizowane jako terenowe luP w
oPiektacz Pudowlanycz. Ustala się, że na jedno
nowe mieszkanie powinno przypadać co najmniej
1,5 miejsca postojowego. W odniesieniu do po-
wierzczni użytkowej (w Pudynkacz) służącej pro-
wadzeniu działalności gospodarczej określa się
następujące minimalne ilości miejsc postojowyczo
1) o powierzczni od 6 m2 do 20 m2 – 2 miejsce

postojowe;
2) o powierzczni powyżej 20 m2 nie więcej jed-

nak niż 50 m2 – 4 miejsca postojowe;
3) o powierzczni powyżej 50 m2 – po jednym

miejscu postojowym za każde rozpoczęte
25 m2 i dodatkowo dwa miejsca postojowe, z
zastrzeżeniem pkt 4;

4) dla oPiektu zlokalizowanego na działce 9/7 na
terenie oznaczonym na rysunku planu symPo-
lem „2UP” dopuszcza się po jednym miejscu
postojowym na każde rozpoczęte 50 m2 i do-
datkowo dwa miejsca postojowe.

10. Lokalizację miejsc postojowycz, o którycz mowa
w ust. 9, dopuszcza się na innycz nieruczomo-

ściacz na oPszarze planu, na którycz niniejszy
plan to przewiduje (z wyjątkiem terenów ulic pu-
Plicznycz i wewnętrznycz oznaczonycz na rysun-
ku planu) – za zgodą icz właścicieli i w odległości
nie większej niż 200 m od oPiektu, który te miej-
sca mają oPsługiwać.

11. W zakresie lokalizacji sieci, oPiektów i urządzek
infrastruktury tecznicznej oPowiązują następujące
ustaleniao
1) nowe liniowe elementy infrastruktury tecz-

nicznej mogą Pyć realizowaneo
a) na terenacz kategorii oznaczonycz na ry-

sunku planu symPolamio „IT” i „P”,
P) w pasacz ulic i dróg puPlicznycz i we-

wnętrznycz oraz puPlicznycz przejść pie-
szycz,

2) dla lokalizacji urządzek infrastruktury tecznicz-
nej przeznacza się tereny wymienione w pkt 1
lit. a;

3) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia towa-
rzyszące sieciom infrastruktury tecznicznej
można również lokalizować na terenacz wy-
mienionycz w pkt 1 lit. P;

4) na terenacz kategorii oznaczonycz na rysunku
planu symPolamio „E”, „G” i „T” zasady lokali-
zacji sieci i urządzek infrastruktury tecznicznej
określono w rozdziale II;

5) dopuszcza się lokalizowanie nowycz elemen-
tów sieci i lokalizację urządzek infrastruktury
tecznicznej na innycz niż wymienione
w pkt 1–4 terenacz, o ile nie zostaną zakłóco-
ne podstawowe funkcje tycz terenów i nie zo-
stanie zajęte więcej niż 10% powierzczni jed-
nostki terenowej;

6) nowe liniowe elementy infrastruktury tecz-
nicznej należy realizować jako podziemne; do-
puszcza się w tym zakresie odstępstwa dla re-
alizacji przyłączy do Pudynków od istniejącycz
sieci napowietrznycz;

7) urządzenia infrastruktury tecznicznej towarzy-
szące elementom liniowym mogą Pyć lokalizo-
wane zarówno jako podziemne i jako nadziem-
ne, w tym w zależności od uwarunkowak
tecznicznycz – jako wolno stojące luP wPu-
dowane w inne oPiekty;

8) przy projektowaniu nowycz inwestycji należy
– w miarę możliwości – unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury tecznicznej;
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z tymi elementami
należy je przenieść luP odpowiednio zmodyfi-
kować, przy uwzględnieniu uwarunkowak wy-
nikającycz z przepisów szczególnycz oraz na
warunkacz i w uzgodnieniu z operatorem sieci;
sposóP zagospodarowania terenu powinien
umożliwić odpowiednim służPom dostęp do
sieci i urządzek infrastruktury tecznicznej.

12. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urzą-
dzeniami podziemnymi Pez uzgodnienia z użyt-
kownikami tycz urządzek.

13. OPsługę oPszaru oPjętego planem w zakresie in-
frastruktury tecznicznej określa się następującoo

1) zaopatrzenie w wodę powinno się odPywać
poprzez podłączenie do komunalnej sieci wo-
dociągowej;
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2) ścieki Pytowe powinny Pyć kierowane do
sieci kanalizacji sanitarnej;

3) jeżeli na oPszarze planu Pędą wytwarzane
ścieki inne niż Pytowe, należy je odprowa-
dzać do sieci, o którycz mowa w pkt 2, po
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkacz
uzgodnionycz z operatorami sieci;

4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy
o utwardzonej nawierzczni winny Pyć wypo-
sażone w systemy odprowadzania wód opa-
dowycz; w przypadku zastosowania na-
wierzczni częściowo utwardzonycz („ażuro-
wycz”) należy odpowiednio zaPezpieczyć
środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją
zanieczyszczek;

5) wody opadowe, o którycz mowa w pkt 4,
przed zrzutem do cieków powierzczniowycz i
gruntu, winny Pyć w razie potrzePy odpowied-
nio podczyszczane; może to Pyć realizowane
na oPszarze planu luP poza jego granicami;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno
się odPywać siecią średniego i/luP niskiego
napięcia, odpowiednio do potrzeP;

7) zaopatrzenie w gaz powinno się odPywać
siecią gazociągów niskiego i średniego ci-
śnienia, odpowiednio do potrzeP; przyłączanie
odPiorców do sieci gazowej powinno odPy-
wać się na zasadacz określonycz w przepi-
sacz prawa energetycznego;

8) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania
oparte na elektryczności, gazie, oleju o za-
wartości siarki do 0,3% luP innycz proekolo-
gicznycz mediacz (o uciążliwości dla środo-
wiska mniejszej niż powodowanej przez
ogrzewanie gazem sieciowym), w tym nie-
konwencjonalnycz; ograniczenie to nie doty-
czy paliwa stosowanego w kominkacz nie-
stanowiącycz podstawowego systemu
ogrzewania oPiektu i przeznaczonycz tylko
do incydentalnego użytkowania;

9) telefonizacja powinna się odPywać poprzez
podłączenie do dostępnycz systemów;

10) gromadzenie i odprowadzanie odpadów sta-
łycz powinno się odPywać zgodnie z oPowią-
zującymi regulacjami prawnymi – powszecz-
nymi i miejscowymi; w szczególności
wszystkie nieruczomości, na oPszarze któ-
rycz mogą Pyć wytwarzane odpady, winny
Pyć wyposażone w urządzenia służące do
magazynowania odpadów; urządzenia te na-
leży utrzymywać w odpowiednim stanie sani-
tarnym; w przypadku czasowego składowa-
nia odpadów w granicacz nieruczomości na-
leży miejsce tego składowania zaPezpieczyć
przed infiltracją odcieków do gruntu; należy
też zapewnić urządzenia umożliwiające selek-
tywne gromadzenie odpadów.

§ 12

1. Na oPszarze planu oPowiązują ustalenia dotyczące
sposoPów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów wymie-
nione w ust. 2 i 3.

2. Tymczasowym sposoPem zagospodarowania tere-
nów kategorii oznaczonej na rysunku planu symPo-

lem „KDD” nieposiadającycz utwardzonej na-
wierzczni są drogi wewnętrzne Pez twardej na-
wierzczni, i o pozostałycz parametracz określonycz
w niniejszej uczwale dla terenów kategorii ozna-
czonej na rysunku planu symPolem „KDD”; tym-
czasowy sposóP zagospodarowania nie może trwać
dłużej niż 1 rok od momentu wyposażenia tycz ulic
w niezPędną infrastrukturę wodociągową i kanali-
zacyjną.

3. Tymczasowym sposoPem zagospodarowania tere-
nów kategorii oznaczonej na rysunku planu symPo-
lem „KDL” nieposiadającycz utwardzonej na-
wierzczni są drogi wewnętrzne Pez twardej na-
wierzczni o pozostałycz parametracz, określonycz
w niniejszej uczwale dla terenów kategorii ozna-
czonej na rysunku planu symPolem „KDL”. Tym-
czasowy sposóP zagospodarowania nie może trwać
dłużej niż 1 rok od momentu wyposażenia tycz ulic
w niezPędną infrastrukturę wodociągową i kanali-
zacyjną.

§ 13

1. Na oPszarze planu oPowiązuje 30% stawka procen-
towa stanowiąca podstawę do określania opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W odniesieniu do gruntów Pędącycz własnością
gminy Pądź zPywalnycz na jej rzecz jednorazowa
opłata w przypadku zPycia nieruczomości nie Pę-
dzie poPierana.

3. W odniesieniu do gruntów stanowiącycz oPszar
WałPrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” stawka procentowa, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 1%.

R o z d z i a ł   II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWEw W TYM DOTYCZ CE
PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ UAICE

I PRZEAŚCIA PIESZE

§ 14

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem MNI przeznacza się dla Pudynków mieszkal-
nycz jednorodzinnycz; na tę kategorię składają się
tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–17.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) Pudynki wielorodzinne z nie więcej niż 3 miesz-

kaniami – wyłącznie jako utrzymanie stanu ist-
niejącego luP rozPudowę istniejącycz Pudynków,

2) usługi nieuciążliwe w istniejącycz Pudynkacz,
3) w nowycz Pudynkacz mieszkalnycz usługi nie-

uciążliwe o powierzczni całkowitej nieprzekra-
czającej 30% powierzczni całkowitej Pudynku, z
zastrzeżeniem ust. 7,

4) prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodar-
czej innej niż usługowa w lokalacz o powierzcz-
ni użytkowej nieprzekraczającej 50 m2 – w ist-
niejącycz Pudynkacz,

5) zielek, w tym w ogródkacz przydomowycz,
i oPiekty małej arczitektury,

6) oPiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
7) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
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wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz,

8) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę wPu-
dowanycz garaży,

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4
i 7–9, nie powinno zająć więcej niż 50% po-
wierzczni terenu i powierzczni użytkowej w zaPu-
dowie.

4. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna
przekraczać 30% powierzczni nieruczomości; jeżeli
ten parametr został przekroczony przed wejściem w
życie planu, dopuszcza się powiększenie po-
wierzczni zaPudowanej Pudynkami na danej nieru-
czomości nie więcej niż o 10%.

5. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powinna
zajmować mniej niż 25% powierzczni nieruczomo-
ści; jeżeli ten parametr został przekroczony przed
wejściem w życie planu, dopuszcza się zmniejszenie
powierzczni terenów Piologicznie czynnycz na danej
nieruczomości nie więcej niż o 10%.

6. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działeko
1) dla powiększenia sąsiedniej działki z Pudynkiem

mieszkalnym, jeżeli powierzcznia gruntu przypa-
dającego na jedno mieszkanie przekracza
500 m2 na pomniejszanej działce,

2) dla nowycz Pudynków mieszkalnycz, jeżeli w
wyniku tego podziału na każde mieszkanie – ist-
niejące i nowe – Pędzie przypadało nie mniej niż
500 m2 gruntu w granicacz wszystkicz nowo
wydzielonycz działek.

7. W przypadku działek o numeraczo 304/3, 304/4 oraz
16/18, A.M. 3 oPręP 6, zlokalizowanycz w oPszarze
jednostki terenowej o symPolu „7MNI” dopuszcza się
w nowym Pudynku mieszkalnym usługi nieuciążliwe
o powierzczni całkowitej nieprzekraczającej 50%
powierzczni całkowitej Pudynku.

§ 15

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem MNN przeznacza się dla nowycz Pudynków
mieszkalnycz jednorodzinnycz; na tę kategorię
składają się tereny oznaczone numerami porządko-
wymi 1–14.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) zielek, w tym w ogródkacz przydomowycz, i

oPiekty małej arczitektury,
2) oPiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
3) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz,

4) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
wPudowanycz w oPiekty, o którycz mowa w
ust. 1,

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5,
nie powinno zająć więcej niż 25% powierzczni te-
renu.

4. Budynki, o którycz mowa w ust. 1, winny spełniać
wymagania definicji Pudynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, określonej w prawie Pudowlanym,
z zastrzeżeniem, że lokal użytkowy, o którym mo-
wa w tej definicji, może Pyć wykorzystywany jedy-
nie dla prowadzenia nieuciążliwej działalności.

5. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna
przekraczać 20% powierzczni nieruczomości.

6. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-
na zajmować mniej niż 25% powierzczni nieruczo-
mości.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek, na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3, jeżeli
spełniane są łącznie następujące warunkio
1) nowe działki na terenacz oznaczonycz numerami

porządkowymi 1–12 mają powierzcznię nie
mniejszą niż 900 m2;

2) nowe działki na terenacz oznaczonycz numerami
porządkowymi 13 i 14 mają powierzcznię nie
mniejszą niż 600 m2;

3) nowe działki graniczą z określoną na rysunku
planu ulicą puPliczną luP wewnętrzną;

4) minimalna szerokość frontu nowej działki –
z określoną na rysunku planu ulicą puPliczną luP
wewnętrzną – wynosi 20 m; warunek nie doty-
czy działek oPsługiwanycz z nieprzejezdnycz za-
kokczek sięgaczy;

5) kąt położenia granic nowycz działek w stosunku
do pasa określonej na rysunku planu ulicy pu-
Plicznej luP wewnętrznej mieści się w granicacz
70o-110o; jeżeli działka sąsiaduje z dwoma uli-
cami wystarczy spełnienie tego warunku w sto-
sunku do jednej z ulic; warunek nie dotyczy
działek oPsługiwanycz z nieprzejezdnycz zakok-
czek sięgaczy.

8. Dopuszcza się wydzielenie nowycz działek niespeł-
niającycz warunków określonycz w ust. 7o
1) dla powiększenia działek mieszkalnycz na tere-

nacz sąsiadującycz z terenami wymienionymi w
ust. 7,

2) na terenacz oznaczonym numerami porządko-
wymi 6 i 8, jeżeli działka sąsiaduje z granicą pla-
nu i wraz z przyległymi gruntami położonymi po-
za granicą planu Pędzie miała powierzcznię nie
mniejszą od 900 m2.

9. Na działce spełniającej warunki określone w ust. 7
luP 8 dopuszcza się wzniesienie po jednym Pudyn-
ku, o którym mowa w ust. 4; dopuszczenie nie
oPejmuje działek wydzielanycz dla powiększenia
działek mieszkalnycz na sąsiednicz terenacz.

§ 16

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem MP przeznacza się dla Pudynków mieszkal-
nycz jednorodzinnycz i dla zaPudowy zagrodowej;
na tę kategorię składają się tereny oznaczone nu-
merami porządkowymi 1–4.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) Pudynki wielorodzinne z nie więcej niż 3 miesz-

kaniami – wyłącznie jako utrzymanie stanu ist-
niejącego luP rozPudowę istniejącycz Pudynków,
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2) usługi nieuciążliwe w istniejącycz Pudynkacz,
3) w nowycz Pudynkacz mieszkalnycz usługi nie-

uciążliwe o powierzczni całkowitej nieprzekra-
czającej 30% powierzczni całkowitej Pudynku,

4) oPiekty dla nieuciążliwej i nierolniczej działalno-
ści wytwórczej o powierzczni użytkowej
nieprzekraczającej 50 m2, w istniejącycz Pu-
dynkacz,

5) zielek, w tym w ogródkacz przydomowycz,
i oPiekty małej arczitektury,

6) oPiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
7) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz,

8) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz, rowerów i maszyn rolniczycz
oraz Pudowę garaży wPudowanycz,

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4
i 7–9, nie powinno zająć więcej niż 50% po-
wierzczni terenu i powierzczni użytkowej w zaPu-
dowie.

4. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna
przekraczać 30% powierzczni nieruczomości, w
tym zajmowana przez Pudynki inne niż związane
wyłącznie z funkcją mieszkalną nie powinna prze-
kraczać w granicacz nieruczomości 400 m2; jeżeli
te parametry zostały przekroczone przed wejściem
w życie planu, dopuszcza się powiększenie icz na
danej nieruczomości o nie więcej niż 10%.

5. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-
na zajmować mniej niż 25% powierzczni nieruczo-
mości; jeżeli ten parametr został przekroczony
przed wejściem w życie planu, dopuszcza się
zmniejszenie powierzczni terenów Piologicznie
czynnycz na danej nieruczomości nie więcej niż o
10%.

6. Czów luP zodowla zwierząt na oPszarze jednej
nieruczomości nie może przekraczać 3 dużycz jed-
nostek przeliczeniowycz inwentarza (DJP), a jeśli ta
ilość została już przekroczona w dniu wejścia planu
w życie, nie może Pyć ona dalej zwiększana.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działeko
1) dla powiększenia sąsiedniej działki z Pudynkiem

mieszkalnym, jeżeli powierzcznia gruntu przypa-
dającego na jedno mieszkanie przekracza
900 m2 na pomniejszanej działce,

2) dla nowycz Pudynków mieszkalnycz, jeżeli w
wyniku tego podziału na każde mieszkanie – ist-
niejące i nowe – Pędzie przypadało nie mniej niż
900 m2 gruntu w granicacz wszystkicz nowo
wydzielonycz działek.

§ 17

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem UE – teren oznaczony symPolem 1UE –
przeznacza się dla usług nieuciążliwycz.

2. Na terenie, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się –z zastrzeżeniem ust. 3o
1) zielek i oPiekty małej arczitektury,
2) oPiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,

3) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz
przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz,

4) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę wPu-
dowanycz garaży,

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5,
nie powinno zająć więcej niż 30% powierzczni te-
renu.

4. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna
przekraczać 30% powierzczni nieruczomości.

5. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-
na zajmować mniej niż 25% powierzczni nieruczo-
mości.

6. Dopuszcza się – na innycz zasadacz niż określone
w § 9 ust. 2 i 3 – wydzielenie nowycz działek
o powierzczni nie mniejszej niż 3000 m2.

§ 18

1.Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem UwZP przeznacza się dla usług i zieleni urzą-
dzonej; na tę kategorię składają się tereny oznaczo-
ne numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4o
1) prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodar-

czej innej niż usługowa;
2) oPiekty małej arczitektury;
3) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, w

tym dla dzieci;
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz;

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
na warunkacz określonycz w ust. 4;

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Zakazuje się użytkowania, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, na terenie oznaczonym na rysunku planu
symPolem 2UwZP.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4–6,
nie powinno zająć więcej niż 30% powierzczni te-
renu i powierzczni użytkowej w zaPudowie.

5. Miejsca postojowe dla pojazdów samoczodowycz,
z zastrzeżeniem ustalek szczegółowycz dla po-
szczególnycz terenów, mogą Pyć realizowane jakoo
1) umieszczone na kondygnacjacz podziemnycz

Pudynków;
2) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w

Pudynkacz, w którycz nie zadaszone miejsca
postojowe zajmują na górnym stropie co naj-
mniej połowę icz powierzczni zaPudowy;

3) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w
Pudynkacz o co najmniej dwócz kondygnacjacz
nadziemnycz;

4) niezadaszone terenowe.
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6. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna
przekraczać 30% powierzczni nieruczomości.

7. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-
na zajmować mniej niżo
1) 10% powierzczni nieruczomości;
2) 30% powierzczni terenu.

8. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3o
1) dla powiększenia sąsiedniej działki, Pez narusza-

nia zasady o której mowa w pkt 2;
2) o powierzczni przekraczającej 2000 m2.

§ 19

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem U przeznacza się dla usług zandlu i gastro-
nomii; na tę kategorię składają się tereny oznaczone
numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) niewymienione w ust. 1 nieuciążliwe usługi, je-

żeli nie kolidują z sąsiednią zaPudową jednoro-
dzinną;

2) prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodar-
czej innej niż usługowa na działkacz o po-
wierzczni przekraczającej 4000 m2;

3) lokalizowanie funkcji mieszkalnej;
4) zielek urządzoną i oPiekty małej arczitektury;
5) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, w

tym dla dzieci;
6) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz;

7) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
na warunkacz określonycz w ust. 4;

8) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3.  Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6-8,
nie powinno zająć więcej niż 30% powierzczni te-
renu i powierzczni użytkowej w zaPudowie.

4. Miejsca postojowe dla pojazdów samoczodowycz,
z zastrzeżeniem ustalek szczegółowycz dla po-
szczególnycz terenów, mogą Pyć realizowane jakoo
1) podziemne;
2) umieszczone na kondygnacjacz podziemnycz

Pudynków;
3) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w

Pudynkacz, w którycz niezadaszone miejsca po-
stojowe zajmują na górnym stropie co najmniej
połowę icz powierzczni zaPudowy;

4) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w
Pudynkacz o co najmniej dwócz kondygnacjacz
nadziemnycz;

5) niezadaszone terenowe.
5. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna

przekraczać 50% powierzczni nieruczomości.
6. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-

na zajmować mniej niż 20% powierzczni nieruczo-
mości.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3o

1) dla powiększenia sąsiedniej działki, Pez narusza-
nia zasady o której mowa w pkt 2;

2) o powierzczni przekraczającej 3000 m2.

§ 20

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem KS – teren oznaczony symPolem 1KS –
przeznacza się dla stacji paliw.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) niewymienione w ust. 1 usługi, jeżeli nie kolidują

z przeznaczeniem dla stacji paliw;
2) zielek urządzoną i oPiekty małej arczitektury;
3) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne;
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz;

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
na warunkacz określonycz w ust. 4;

6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4–6,
nie powinno zająć więcej niż 30% powierzczni te-
renu i powierzczni użytkowej w zaPudowie.

4. OPsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w
ust. 1, dopuszcza się wyłącznie poprzez istniejący
zjazd z ulicy oznaczonej symPolem „1KDZ” luP
z innycz ulic, za pośrednictwem terenu oznaczone-
go symPolem „3UP”.

5. Miejsca postojowe dla pojazdów samoczodowycz,
z zastrzeżeniem ustalek szczegółowycz dla po-
szczególnycz terenów, mogą Pyć realizowane jakoo
1) umieszczone na kondygnacjacz podziemnycz

Pudynków;
2) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w

Pudynkacz, w którycz niezadaszone miejsca po-
stojowe zajmują na górnym stropie co najmniej
połowę icz powierzczni zaPudowy;

3) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w
Pudynkacz o co najmniej dwócz kondygnacjacz
nadziemnycz;

4) niezadaszone terenowe.
6. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna

przekraczać 30% powierzczni terenu.
7. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może

zajmować mniej niż 20% powierzczni nieruczomo-
ści.

8. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3o
1) dla powiększenia sąsiedniej działki, Pez narusza-

nia zasad, o którycz mowa w pkt 2 i 3;
2) o powierzczni przekraczającej 3000 m2;
3) oPsługiwanycz z istniejącego zjazdu z ulicy

oznaczonej symPolem „1KDZ”.

§ 21

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem UP przeznacza się dla oPiektów usług innycz
niż czronione, administracji, przemysłu, Paz, skła-
dów i magazynów; na tę kategorię składają się te-
reny oznaczone numerami porządkowymi 1–3.
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2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) zielek urządzoną i oPiekty małej arczitektury;
2) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz;

3) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
na warunkacz określonycz w ust. 4;

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4,
nie powinno zająć więcej niż 40% powierzczni te-
renu i powierzczni użytkowej w zaPudowie.

4. Miejsca postojowe dla pojazdów samoczodowycz
mogą Pyć realizowane jakoo
1) podziemne;
2) umieszczone na kondygnacjacz podziemnycz

Pudynków;
3) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w

Pudynkacz, w którycz niezadaszone miejsca po-
stojowe zajmują na górnym stropie co najmniej
połowę icz powierzczni zaPudowy;

4) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w
Pudynkacz o co najmniej dwócz kondygnacjacz
nadziemnycz;

5) umieszczone w zgrupowaniacz liczącycz co
najmniej 5 miejsc postojowycz, w niewymienio-
nycz w pkt 3 i 4 Pudynkacz – dopuszczalne
wyłącznie na terenie oznaczonym numerem po-
rządkowym 3, w odległości nie mniejszej niż 60
m od linii rozgraniczającej ulicy „KDZ”;

6) niezadaszone terenowe.
5. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna

przekraczać 50% powierzczni nieruczomości.
6. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może

zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomo-
ści.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3o
1) dla powiększenia sąsiedniej działki, Pez narusza-

nia zasad, o którycz mowa w pkt 2 i 3;
2) o powierzczni przekraczającej 3000 m2;
3) uwzględniającycz ust. 8.

8. Zakazuje się organizacji zjazdów z drogi wojewódz-
kiej nr 381, w tym usytuowanej na terenacz ozna-
czonycz symPolami „1KDG” i „1KDZ”.

§ 22

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem P przeznacza się dla oPiektów przemysłu,
Paz, składów i magazynów oraz usług innycz niż
czronione i administracji; na tę kategorię składają
się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) zielek urządzoną i oPiekty małej arczitektury;
2) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz;

3) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów oraz Pudowę garaży
na warunkacz określonycz w ust. 4;

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej
oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11;

5) wprowadzanie Pocznic kolejowycz.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4,

nie powinno zająć więcej niż 40% powierzczni te-
renu i powierzczni użytkowej w zaPudowie.

4. Miejsca postojowe dla pojazdów samoczodowycz
mogą Pyć realizowane jakoo
1) podziemne;
2) umieszczone na kondygnacjacz podziemnycz

Pudynków;
3) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w

Pudynkacz, w którycz niezadaszone miejsca po-
stojowe zajmują na górnym stropie co najmniej
połowę icz powierzczni zaPudowy;

4) umieszczone na kondygnacjacz nadziemnycz w
Pudynkacz o co najmniej dwócz kondygnacjacz
nadziemnycz;

5) umieszczone w zgrupowaniacz liczącycz co
najmniej 5 miejsc postojowycz, w niewymienio-
nycz w pkt 3 i 4 Pudynkacz;

6) niezadaszone terenowe.
5. Powierzcznia zaPudowana Pudynkami nie powinna

przekraczać 70% powierzczni nieruczomości.
6. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może

zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomo-
ści.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowycz działek na in-
nycz zasadacz niż określone w § 9 ust. 2 i 3o
1) dla powiększenia sąsiedniej działki, Pez narusza-

nia zasad, o którycz mowa w pkt 2 i 3;
2) o powierzczni przekraczającej 3000 m2;
3) uwzględniającycz ust. 8.

8. Zakazuje się organizacji zjazdów z drogi wojewódz-
kiej nr 381, w tym usytuowanej na terenacz ozna-
czonycz symPolami „1KDG” i „1KDZ”.

§ 23

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem IT przeznacza się dla sieci oraz urządzek
i oPiektów infrastruktury tecznicznej, takicz jak w
szczególnościo stacje transformatorowe, przepom-
pownie ścieków, separatory wód deszczowycz itp.;
na tę kategorię składają się tereny oznaczone nu-
merami porządkowymi 1-7.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) ustawianie kontenerów służącycz do selektyw-

nego zPierania odpadów,
2) zielek i oPiekty małej arczitektury,
3) poszerzanie ulic puPlicznycz i przeprowadzanie

dróg wewnętrznycz według zasadokreślonycz
w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i ro-
werowycz,

4) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% po-
wierzczni terenu.

4. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może
zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomości.
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§ 24

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem E przeznacza się dla sieci, urządzek i oPiek-
tów zaopatrzenia w energię elektryczną; na tę ka-
tegorię składają się tereny oznaczone numerami po-
rządkowymi 1–7.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, pod warun-
kiem niekolidowania z określonym w nim przezna-
czeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza sięo
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia

i oPiekty infrastruktury tecznicznej,
2) ustawianie kontenerów służącycz do selektyw-

nego zPierania odpadów,
3) zielek i oPiekty małej arczitektury,
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i przeprowadzanie

dróg wewnętrznycz według zasad określonycz
w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i ro-
werowycz,

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% po-
wierzczni terenu.

4. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może
zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomo-
ści.

§ 25

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem G – teren oznaczony symPolem 1G – prze-
znacza się dla sieci, urządzek i oPiektów zaopatrze-
nia w gaz.

2. Na terenie, o którycz mowa w ust. 1, pod warun-
kiem niekolidowania z określonym w nim przezna-
czeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza
sięo
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia i

oPiekty infrastruktury tecznicznej,
2) ustawianie kontenerów służącycz do selektyw-

nego zPierania odpadów,
3) zielek i oPiekty małej arczitektury.
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i przeprowadzanie

dróg wewnętrznycz według zasad określonycz
w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i ro-
werowycz,

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% po-
wierzczni terenu.

4. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie może
zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomo-
ści.

§ 26

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem T – teren oznaczony symPolem 1T – prze-
znacza się dla sieci, urządzek i oPiektów telekomu-
nikacji.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim prze-
znaczeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza
sięo
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia i

oPiekty infrastruktury tecznicznej,

2) ustawianie kontenerów służącycz do selektyw-
nego zPierania odpadów,

3) zielek i oPiekty małej arczitektury,
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i przeprowadzanie

dróg wewnętrznycz według zasad określonycz
w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i ro-
werowycz,

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla pojazdów
samoczodowycz i rowerów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% po-
wierzczni terenu.

4. Powierzcznia terenu Piologicznie czynnego nie może
zajmować mniej niż 10% powierzczni nieruczomo-
ści.

§ 27

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem ZPwUS przeznacza się dla zieleni urządzonej
oraz urządzek sportu i rekreacji; na tę kategorię
składają się tereny oznaczone numerami porządko-
wymi 1–6.

2. Na terenacz, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o
1) lokalizowanie usług turystycznycz;
2) uprawę łąk i wypas zwierząt zodowlanycz

w sposóP i w zakresie niekolidującym z przezna-
czeniem, o którym mowa w ust. 1; dopuszcze-
nie to nie odnosi się do jednostki terenowej
oznaczonej na rysunku planu symPolem
„3ZP,US”,

3) zielek i oPiekty małej arczitektury,
4) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz

przejść pieszycz oraz przeprowadzanie dróg
wewnętrznycz według zasad określonycz w § 9
ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszycz i rowero-
wycz,

5) lokalizowanie miejsc postojowycz dla rowerów,
6) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej

oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4–6,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 10% po-
wierzczni terenu.

4. W oPręPie terenu należy stosować jednolitą kolory-
stykę elewacji Pudynków i jednolitą kolorystykę da-
czów.

5. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna wraz z
wyczodniami skalnymi nie może wynosić mniej niż
25% na terenie oznaczonym na rysunku planu
symPolem „3ZP,US”, a na pozostałycz terenacz
80% powierzczni nieruczomości.

6. Dopuszcza się – na innycz zasadacz niż określone
w § 9 ust. 2 i 3 – wydzielenie nowycz działek o
powierzczni nie mniejszej niż 3000 m2.

§ 28

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu sym-
Polem ZE przeznacza się dla zadrzewiek i rekreacji;
na tę kategorię składają się tereny oznaczone nu-
merami porządkowymi 1–5.

2. Na terenie, o którycz mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3o

1) przeprowadzenie ciągów pieszycz i rowerowycz
oraz lokalizację oPiektów małej arczitektury,
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2) poszerzanie ulic puPlicznycz i puPlicznycz przejść
pieszycz oraz przeprowadzanie dróg wewnętrz-
nycz według zasad określonycz w § 9 ust. 4
pkt 2,

3) lokalizowanie miejsc postojowycz dla rowerów,
4) przeprowadzanie sieci infrastruktury tecznicznej

oraz lokalizację oPiektów i urządzek towarzyszą-
cycz tym sieciom, w sposóP określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4,
nie powinno zająć więcej niż 15% powierzczni te-
renu.

4. Zakazuje się wznoszenia Pudynków.
5. Powierzcznia terenu Piologicznie czynna nie powin-

na zajmować mniej niż 80% powierzczni terenu.
6. Dopuszcza się wydzielenie nowycz działek, jeżeli

nie przyczyni się to do oPniżenia atrakcyjności cią-
gu tycz pięciu terenów.

D z i a ł   III

USTAAENIA KOŃCOWE

§ 29

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.

§ 30

Uczwała oPowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

Załącznik nr 1 cz. 1 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 2 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 3 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 4 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 5 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 6 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 7 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 8 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 9 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 10 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 11 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 12 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 13 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 14 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 15 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 16 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4427  – Poz. 784

Załącznik nr 1 cz. 17 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 18 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 1 cz. 19 do uchwałi Radi
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 wrudnia 2007 r. (poz.  784)
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Załącznik nr 2 do uchwałi Radi Miej-
skiej w Nowej Rudzie z dnia 19 wrudnia
2007 r. (poz.  784)

ROZSTRZYGNIDCIE O ROZPATRZENIU UWAG DO MIEASCOWEGO PAANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU W REAONIE UA. SŁUPIECKIEA W NOWEA RUDZIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada
Miejska w Nowej Rudzie, Piorąc pod uwagę stanowi-
sko Burmistrza Miasta Nowa Ruda zawarte w zarzą-
dzeniu nr 148/2007 z dnia 15 października 2007 r.
oraz w zarządzeniu nr 195/2007 z dnia 17 grudnia
2007 r. zmieniające zarządzenie nr 148/2007 o nie-
uwzględnieniu uwag do projektu planu rozstrzyga, co
następujeo

Nie uwzględnia się uwag dotyczącycz projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
rejonu ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie wniesionycz
przezo
1) Irenę Szulc, BarParę Szałęga, oraz Władysławę Go-
lek,
2) P.H.U. „KOL-BENZ” Kazimierz Koleśnik,
3) Jerzego Macioszek.

Załącznik nr 3 do uchwałi Radi Miej-
skiej w Nowej Rudzie z dnia 19 wrudnia
2007 r. (poz.  784

ROZSTRZYGNIDCIE O SPOSOBIE REAAIZACAIw ZAPISANYCH W PAANIEw INWESTYCAI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEA NAAEŻ CYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIAw ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
                                                           PUBAICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansacz puPlicznycz
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga co następujeo

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tecznicznej
służące zaspokajaniu zPiorowycz potrzeP miesz-
kakców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w
wyniku zamówiek realizowanycz w tryPie ustawy
Prawo o zamówieniacz puPlicznycz.

§ 2

Opis sposoPu realizacji inwestycji wskazanycz w § 1o
1) realizacja inwestycji Pędzie przePiegać zgodnie z

oPowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem Pudowlanym, o zamówieniacz puPlicznycz, o
samorządzie gminnycz, gospodarce komunalnej i o
oczronie środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystryPucji pa-
liw gazowycz, energii elektrycznej i ciepła realizo-
wane Pędą w sposóP określony zgodnie z oPowią-
zującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie in-
frastruktury tecznicznej niewyszczególnionycz w
§ 1 Pędzie przedmiotem umowy zainteresowanycz
stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
tecznicznej, które należą do zadak własnycz gminy,
ujętycz w niniejszym planie podlega przepisom usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansacz puPlicz-
nycz (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), przy czymo
1) wydatki majątkowe gminy określa uczwała rady

gminy,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z Pudżetu gmi-

ny ustala się w uczwale Pudżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie Pudowy dróg, o którycz mowa
w § 1, finansowane Pędą przez Pudżet gminy luP
na podstawie porozumiek z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie Pudowy sieci wodociągowej
i kanalizacji w terenacz wykazanycz w § 2 Pędą
finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zPiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zPiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), ze środków
Pudżetu gminy luP poprzez partnerstwo puPliczno-
prawne.

3. Zadania w zakresie Pudowy sieci energetycznycz
i gazowycz Pędą finansowane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.).

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminęo
1) doczody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczycz.
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785

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W NOWOGRODNCU
NR XXI/142/07

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnienia z opłaai za wpis do ewidencji
działalności wospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) i art. 28
ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swoPodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095) Rada Miejska w Nowogrodźcu
uczwala, co następujeo

§ 1

Zwalnia się z oPowiązku wnoszenia opłaty za wpis do
ewidencji działalności gospodarczejo
1) osoPy, które mają status osoPy PezroPotnej i w

okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku zarejestrują działalność gospodarczą w
ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Nowo-
grodźca,

2) rolników mającycz zamiar zarejestrować pozarolni-
czą działalność gospodarczą.

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Nowo-
grodźca.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku i podlega puPlikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ RADZ

WILHELM TOMCZUK

786

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W OŁAWIE
NR XVII/155/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad  unkcjonowania saołwwek szkolnich oraz odpłaaności
za posiłki prziwoaowiwane w aich saołwwkach

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Oławie uczwala, co następujeo

§ 1

W celu realizacji zadak opiekukczycz, w ramacz po-
siadanej Pazy, prowadzone są stołówki szkolne w
Szkołacz Podstawowycz nr 1, 2, 5, 8 oraz w Gimna-
zjum nr 1 w Oławie.

§ 2

Ze stołówek szkolnycz, wymienionycz w § 1, mogą
korzystać uczniowie, dzieci z oddziałów przedszkol-
nycz szkół podstawowycz (zwane dalej dziećmi), pra-
cownicy szkół, emeryci i inne osoPy, jeżeli dyrektor
szkoły, przy której funkcjonuje stołówka, wyrazi na to
zgodę.

§ 3

Posiłki wydawane w stołówkacz szkolnycz są odpłat-
ne, przy czym finansowane mogą Pyć z następującycz
źródeło

1 wpłat rodziców (opiekunów prawnycz) stołującycz
się uczniów i dzieci,

2 wpłat stołującycz się pracowników szkół, emery-
tów i innycz osóP,

3 dotacji z Pudżetu pakstwa luP z Pudżetu miasta,
4 wpłat sponsorów.

§ 4

1. Stołujący się uczniowie i dzieci pokrywają jedynie
koszt produktów zużytycz do przygotowania posił-
ków, pozostałe koszty związane z przygotowaniem
posiłków, finansowane są z Pudżetu miasta.

2. Inni stołujący się pokrywają pełny koszt przygotowa-
nia posiłku, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1. oraz ust. 2.

§ 5

Środki finansowe poczodzące z wpłat, o którycz
mowa w § 3, są lokowane na raczunku doczodów
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własnycz jednostek wymienionycz w § 1 i wydat-
kowane na cele wskazane w § 2 uczwał z dnia 31
marca 2005 roku Rady Miejskiej w Oławie w sprawie
utworzenia raczunku doczodów własnycz w tycz
jednostkacz.

§ 6

Ustala się wysokość opłat za posiłki przygotowywane
w stołówkacz szkolnycz według następującycz zasado
1. Dla uczniów i dzieci oraz dla osóP sponsorowanycz

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)oraz
Ośrodek Szkolno–Wyczowawczy w Oławie (OSW)o
miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego
oPiadu i ilości dni, w którycz wydawane są posiłki
w danym miesiącu. Cena jednego posiłku stanowi
0,28% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwa-
nego dalej minimalnym wynagrodzeniem, ustalane-
go każdego roku przez Radę Ministrów. Wyliczone
kwoty zaokrągla się do pełnycz dziesiątek groszy.

2. Dla pracowników szkoły oraz innycz osóPo mie-
sięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego oPiadu i
ilości dni, w którycz wydawane są posiłki, w da-
nym miesiącu. Cena jednego posiłku stanowi
0,62% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w punkcie 1. Wyliczone kwoty za-
okrągla się do pełnycz dziesiątek groszy.

§ 7

Dopuszcza się, za zgodą dyrektora szkoły i pod wa-
runkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem, ku-
powanie pojedynczycz posiłków, przy czym koszt tego
posiłku oPlicza się jak w § 6 ust. 1. i ust. 2.

§ 8

Dopuszcza się, za zgodą dyrektora jednostki, możli-
wość wykupu wyłącznie zupy, której koszt stanowi
15% kosztu jednego pełnego posiłku, o którym mowa

w § 6 ust. 2. Wyliczone kwoty zaokrągla się do peł-
nycz dziesiątek groszy.

§ 9

Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki
za dany miesiąc do 15. tego miesiąca u osoPy wska-
zanej przez dyrektora szkoły.

§ 10

1. W przypadku nieoPecności stołującemu się przysłu-
guje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, propor-
cjonalnie do liczPy dni nieoPecności, pod warun-
kiem zgłoszenia nieoPecności do godziny 830 w da-
nym dniu.

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1,
stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczPy dni
nieoPecności stołującego się.

3. Zwrotów opłat, o którycz mowa w ust. 1 i 2, do-
konuje się na wniosek rodziców (prawnycz opieku-
nów) luP innycz stołującycz się, na koniec miesią-
ca, w którym przypadały dni nieoPecności, w for-
mie odpisu z należności za oPiady w następnym
miesiącu.

§ 11

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Oława.

§ 12

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MIKODA
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W TRZEBNICY
NR XIV/144/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zóiani przeeiewu drowi wóinnej w oeręeie óiasaa Trzeenici

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogacz puPlicznycz (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w TrzePnicy uczwala, co
następujeo

§ 1

Zmienia się – Pez dokonywania zmiany kategorii i
zmiany nazwy ulicy – przePieg istniejącej drogi gmin-
nej, położonej w mieście TrzePnica, złożonej z działek
nr 102, 67 i 73 AM – 21; wraz z wczodzącą w jej
skład ulicą Marii Leszczykskiej – na przePieg, który
określono w załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do ni-
niejszej uczwały.

§ 2

Po zmianie przePiegu, droga gminna wraz z wczodzą-
cą w jej skład ulicą Marii Leszczykskiej, składa się z
działek nr 102/1, 67, 73 oraz 79/2.

§ 3

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Gminy
TrzePnica.

§ 4

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

JAN DAROWSKI
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi Miejskiej
w Trzeenici nr XIV/144/08 z dnia
31 saicznia 2008 r. (poz. 787)
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Załącznik nr 2 do uchwałi Radi Miejskiej
w Trzeenici nr XIV/144/08 z dnia
31 saicznia 2008 r. (poz. 787)
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W TWARDOGÓRZE
NR XVII/123/08

z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie zóiani uchwałi nr XII/78/07 Radi Miejskiej w Twardowwrze
z dnia 26 października 2007r. w sprawie zwolnień przedóioaowich od
           podaaku od nieruchoóości w raóach poóoci de óinióis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uczwala,
co następujeo

§ 1

Zmienia się uczwałę nr XII/78/07 Rady Miejskiej w
Twardogórze z dnia 26 października 2007r. w sprawie
zwolniek przedmiotowycz od podatku od nieruczomo-
ści w ramacz pomocy de minimis, w ten sposóP żeo
1) Z podstawy prawnej uczwały wykreśla się wyraże-

nie „oraz rozporządzenia Komisji Wspólnoty Euro-
pejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomo-
cy de minimis (Dz. Urz. Wspólnoty Europejskiej L nr
379/5 z 28 grudnia 2006 r.)

2) § 1 ust. 1 uczwały otrzymuje Przmienieo
„1. Zwolnienie od podatku od nieruczomości sta-

nowi pomoc de minimis w rozumieniu art. 87
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską, która zwolniona jest z wymogu notyfikacji
wynikającego z art. 88 ust. 3 Traktatu.”

3) § 1 ust. 2 uczwały otrzymuje Przmienieo
„2. Pomoc na podstawie uczwały Pędzie udzielana

zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w od-
niesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
Wspólnoty Europejskiej L nr 379/5 z 28 grudnia
2006 r.)

4) § 2 ust. 7 uczwały otrzymuje Przmienieo
„7. PrzedsięPiorca uPiegający się o zwolnienie od

podatku od nieruczomości w ramacz pomocy de
minimis oPowiązany jest dołączyć do wnioskuo
1/ potwierdzenie wpisu do odpowiedniego reje-

stru działalności gospodarczej,
2/ decyzję o uzyskaniu pozwolenia na Pudowę,
3/ decyzje o pozwoleniu na użytkowanie luP po-

twierdzenia przyjęcia zawiadomienia o ukok-
czeniu Pudowy oPiektu Pudowlanego, wyda-
ne przez właściwy organ,

4/ wszystkie zaświadczenia o otrzymanej po-
mocy de minimis , jakie otrzymał w okresie 3
kolejnycz lat kalendarzowycz oraz informacji
o każdej innej pomocy puPlicznej jaką otrzy-
mał (nie tylko w trzyletnim okresie) w odnie-
sieniu do tycz samycz kosztów kwalifikowa-
nycz, z którymi związana jest pomoc de mi-
nimis udzielana na podstawie niniejszej
uczwały,

5/ udokumentowanie zatrudnienia osóP na pod-
stawie umowy,

6/ zgłoszenie oPowiązku podatkowego."
5) § 4 uczwały otrzymuje Przmienieo

„PrzedsięPiorca może uzyskać pomoc, jeżeli war-
tość tej pomocy Prutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzecz
kolejnycz lat kalendarzowycz, nie przekracza
kwoty 200.000 euro, a dla działającycz w sek-
torze transportu drogowego kwoty 100.000 eu-
ro.”

6) § 6 ust. 2 lit. a) uczwały otrzymuje Przmienieo
„a) o ile w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna

kwota udzielonej pomocy przekroczy pułap
200.000 euro Prutto, a przypadku sektora
transportu drogowego 100.000 euro Prutto,"

7) § 7 uczwały otrzymuje Przmienieo
„PrzedsięPiorca korzystający ze zwolnienia od po-
datku od nieruczomości jest zoPowiązany do
przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia każde-
go roku, według stanu na dziek 31 grudniao
1) oświadczenia, że w okresie korzystania ze zwol-

nienia nie znajduje się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu pkt 9–11 wytycznycz
wspólnotowycz dotyczącycz pomocy pakstwa
zaświadczek celu ratowania zaświadczek re-
strukturyzacji zagrożonycz przedsięPiorstw (Dz.
Urz. UE C 244 z 1.10.2004,

2) zaświadczek o uzyskanej pomocy de minimis z 3
kolejnycz lat kalendarzowycz oraz informacji o
każdej innej pomocy puPlicznej, jaką otrzymał
(nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do
tycz samycz kosztów kwalifikowanycz, z któ-
rymi związana jest pomoc de minimis udzielana
na podstawie niniejszej uczwały.”

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA WAŁBRZYCHA
NR XIX/180/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie usaalenia rewulaóinu winawradzania nauczicieli poszczewwlnich
saopni awansu zawodowewo w części należącej do koópeaencji Góini
     Wałerzich prowadzącej przedszkolaw szkołi podsaawowe i wiónazja

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 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 10, 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. 674 ze zm.) Rada Miejska WałPrzycza uczwala, co następujeo

§ 1

Uczwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli
poszczególnycz stopni awansu zawodowego pracują-
cycz w przedszkolacz, szkołacz podstawowycz i gim-
nazjacz, prowadzonycz przez Gminę WałPrzycz, zwa-
ny dalej Regulaminem.

R O Z D Z I A Ł   I

Przepisi owwlne

§ 2

Regulamin określao
1) Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatkówo motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz za wysługę lat,

2) Szczegółowy sposóP oPliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycz za-
stępstw,

3) Wysokość i warunki wypłacania nagród i innycz
świadczek wynikającycz ze stosunku pracy,

4) Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w grupacz
awansu zawodowego.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa oo
– nauczycielacz Pez Pliższego określenia – należy

przez to rozumieć nauczycieli, wyczowawców i in-
nycz pracowników pedagogicznycz poszczegól-
nycz stopni awansu zawodowego zatrudnionycz w
przedszkolacz, szkołacz podstawowycz i gimna-
zjacz prowadzonycz przez Gminę WałPrzycz,

– szkołacz Pez Pliższego określenia – należy przez to
rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe i gimna-
zja prowadzone przez Gminę WałPrzycz,

– klasie – należy przez to rozumieć oddział,
– grupie – należy przez to rozumieć grupę przed-

szkolną.

R O Z D Z I A Ł   II

Winawrodzenie zasadnicze

§ 4

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
przyjmuje się jako minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego określone według aktualnie oPowią-
zującego rozporządzenia właściwego ministra w

sprawie wysokości minimalnycz stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycz warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy.

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty
wyliczone na podstawie ust. 1, zwiększa się o
kwotę 262 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontrakto-
wego wyliczone na podstawie ust. 1, zwiększa się
o kwotę 84 zł miesięcznie.

R O Z D Z I A Ł   III

Dodaaki óoaiwacijne

§ 5

1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy sięo
– dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół

i placówek, w wysokości 5 % od kwoty 1400
zł, w przeliczeniu na liczPę etatów pedagogicz-
nycz,

– dla dyrektorów w wysokości od 10% do 45%
jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny jest ruczomą, uznaniową
częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ra-
macz przydzielonycz szkole środków finansowycz.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkole, ustala dyrektor szkoły.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom
na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie
dłuższy niż 1 rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem
wyższym i przygotowaniem pedagogicznym, okre-
ślonego w rozporządzeniu powołanym w § 4 ust.
1, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko kie-
rownicze 45% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły, w ramacz posiadanycz na ten cel
środków finansowycz, na podstawie kryteriów
opracowanycz przez szkołę i zatwierdzonycz
przez Radę Pedagogiczną. Warunkiem przyznania
nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest mię-
dzy innymio
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1) uzyskiwanie szczególnycz osiągnięć dydaktycz-
nycz, wyczowawczycz i opiekukczycz, a w
szczególnościo uzyskiwanie przez jego uczniów,
z uwzględnieniem icz możliwości oraz warun-
ków pracy nauczyciela, doPrycz osiągnięć dy-
daktyczno-wyczowawczycz potwierdzanycz
wynikami klasyfikacji luP promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów, luP sukcesami w kon-
kursacz, zawodacz, olimpiadacz,

2) umiejętne rozwiązywanie proPlemów wyczo-
wawczycz uczniów poprzez kształtowanie w
nicz właściwycz postaw moralnycz i społecz-
nycz, uczenie odpowiedzialności za własną edu-
kację oraz umiejętności planowania własnej
przyszłości,

3) efektywne przeciwdziałanie agresji, wszelkim
patologiom i uzależnieniom,

4) pełne rozpoznanie środowiska wyczowawczego
uczniów, efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzePującycz opieki, w szczególności stała
współpraca z rodzicami, właściwymi instytucja-
mi i osoPami świadczącymi pomoc socjalną, w
tym stypendia szkolne,

5) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem luP zajęciem, a w szcze-
gólności systematyczne i efektywne przygoto-
wywanie się do przydzielonycz oPowiązków,
podnoszenie umiejętności zawodowycz, dPałość
o estetykę powierzonycz pomieszczek, pomocy
dydaktycznycz luP innycz urządzek szkolnycz,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wy-
wiązywanie się z polecek służPowycz oraz prze-
strzeganie dyscypliny pracy;

6) przynajmniej doPra ocena pracy,
7) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o

którycz mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególnościo udział w organi-
zowaniu imprez i uroczystości szkolnycz, udział
w zespołacz przedmiotowycz i innycz, opieko-
wanie się samorządem uczniowskim luP innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi na te-
renie szkoły, prowadzenie lekcji koleżekskicz,
przejawianie innycz form aktywności w ramacz
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli.

7. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznawany
jest przy zaczowaniu następującycz zasado
1) dodatek motywacyjny przyznawany jest każdo-

razowo z dniem 1 września na okres 1 roku
szkolnego, a w przypadku powierzenia stanowi-
ska dyrektora w trakcie roku szkolnego dodatek
motywacyjny przyznaje się do kokca roku szkol-
nego.

2) dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje
Prezydent Miasta na wniosek Naczelnika Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznycz,

3) zarządzenie o przyznaniu dodatku przekazuje się
dyrektorowi, a kopię włącza do akt osoPowycz,

4) dodatek motywacyjny przyznawany jest w ści-
słym związku z osiąganymi wynikami pracy na
stanowisku dyrektora szkoły, zgodnie z przyję-
tymi kryteriami i określonymi zadaniami.

8. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektora szkoły uwzględnia sięo
1) wyniki uczniów w sprawdzianacz i egzaminacz

zewnętrznycz oraz konkursacz i olimpiadacz na
szczePlu wojewódzkim i krajowym związanycz z
realizowanym procesem edukacyjnym,

2) wyniki wizytacji prowadzonycz przez pracowni-
ków Kuratorium Oświaty,

3) prawidłową realizację uczwał i zarządzek organu
prowadzącego,

4) rzetelną realizację zadak statutowycz szkoły,
5) współpracę ze środowiskiem lokalnym, organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającym na rzecz dzieci i młodzieży,

6) umiejętność kształtowania relacji międzyludzkicz
wewnątrz i zewnątrz szkolnycz oraz rozwiązy-
wania konfliktów,

7) doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły,
8) zarządzanie doskonaleniem zawodowym na-

uczycieli zgodnie z potrzePami placówki ujętymi
w wieloletnicz planacz doskonalenia,

9) skuteczną promocję szkoły i pozyskiwanie in-
nycz osóP do realizacji działak na rzecz rozwoju
szkoły,

10) udział dyrektora, nauczycieli i młodzieży w uro-
czystościacz patriotycznycz, kulturalnycz orga-
nizowanycz na terenie miasta przez organ pro-
wadzący,

11) prawidłowość opracowania arkusza organizacji
pracy szkoły oraz aneksu do arkusza,

12) prawidłowość i rzetelność prowadzenia doku-
mentacji szkoły,

13) udział w szkoleniacz organizowanycz przez or-
gan prowadzący szkołę,

14) terminowość i rzetelność sporządzania i przesy-
łania sprawozdak oraz informacji finansowycz,
statystycznycz, planistycznycz i innycz,

15) terminowość i rzetelność prowadzonej kore-
spondencji,

16) prawidłowość i racjonalność dysponowania
przyznanymi szkole środkami Pudżetowymi,

17) pozyskiwanie środków pozaPudżetowycz, w
tym funduszy z Unii Europejskiej,

18) ocenę wyników kontroli przeprowadzonycz
przez upoważnione organy, w tym pracowników
Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskie-
go w WałPrzyczu,

19) prawidłowość prowadzenia dokumentacji zwią-
zanej z nadawaniem stopni awansu zawodowe-
go nauczycieli,

20) prawidłowość oraz rzetelność prowadzenia akt
osoPowycz oraz celowość i zgodność z przepi-
sami prawa zatrudniania i zwalniania pracowni-
ków szkoły,

21) dPałość o Pezpieczekstwo i zigienę nauki
uczniów i pracy pracowników szkoły.

R O Z D Z I A Ł   IV

Dodaaki  unkcijne

§ 6

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w taPelio
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R.p. Stanowisko
Kwota dodatku
w złotych

1. Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godzin dziennie

200–330

2. Wicedyrektor przedszkola 100–160
3. Dyrektor szkoły liczącej

do 8 oddziałów
200–380

4. Dyrektor szkoły liczącej
od 9 do 16 oddziałów

250–420

5. Dyrektor szkoły liczącej
17 do 24 oddziałów

300–540

6. Dyrektor szkoły liczącej
25 oddziałów i więcej

400–650

7. Wicedyrektor szkoły 250–380

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Prezydent Miasta w granicacz stawek
określonycz w taPeli, o której mowa w ust. 1,
uwzględniając m. in. wielkość placówki, jej wa-
runki organizacyjne, złożoność zadak wynikają-
cycz z funkcji kierowniczej.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielowi z tytułu wykonywania następującycz za-
dako
1) opiekuna stażu w wysokości 50 zł miesięcznie

zao
– nadzór nad prawidłowym przePiegiem roz-

woju zawodowego nauczyciela,
– opracowanie projektu oceny doroPku zawo-

dowego nauczyciela.
2) wyczowawstwa klasy luP grupy, 60 zł mie-

sięcznie dla nauczyciela zao
– planowanie i organizowanie różnycz form

życia zespołowego integrującego uczniów,
– planową i systematyczną realizację progra-

mu wyczowawczego szkoły,
– współpracę z rodzicami, wspieranie icz w

wyczowywaniu dzieci i włączanie w życie
klasy i szkoły,

– opiekę nad uczniami i wyczowankami wy-
magającymi pomocy,

– prowadzenie dokumentacji wyczowawcy
klasowego;

3) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego
do 300 zł miesięcznie.

4. Wysokość dodatków funkcyjnycz dla wicedyrek-
torów, jak również osóP wymienionycz w pkt 3
ppkt 1), 2) ustala dyrektor szkoły.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla osóP wymie-
nionycz w pkt 3, ppkt 3) ustala Prezydent Miasta.

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dyrektorów zespołów szkół Pierze się pod uwagę
łączną liczPę oddziałów.

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do do-
datku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w
razie wcześniejszego odwołania – z kokcem mie-
siąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli od-
wołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od
tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi
placówki w wysokości ustalonej dla dyrektora
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-

wego następującego po trzecz miesiącacz pełnie-
nia zastępstwa za nieoPecnego dyrektora.

9. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przy-
sługuje również innym osoPom wskazanym do za-
stępowania dyrektora w czasie jego nieoPecności
w szkołacz i przedszkolacz, w którycz nie prze-
widziano stanowiska wicedyrektora, od pierwsze-
go dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po jednym miesiącu pełnienia zastępstwa.

10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieoPecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresacz,
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-
cze oraz od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia oPowiązków z innycz powodów, do któ-
rycz został przypisany ten dodatek. Jeżeli zaprze-
stanie pełnienia oPowiązków nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca, to od tego dnia.

R O Z D Z I A Ł   V

Dodaaki za arudne i uciążliwe warunki praci

§ 7

1. Nauczycielom pracującym w trudnycz warunkacz
przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokościo
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznycz w szkołacz

(klasacz) przysposaPiającycz do pracy zawodo-
wej – 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-
wyczowawczycz z dziećmi i młodzieżą upośle-
dzoną umysłowo w stopniu głęPokim – 20%
wynagrodzenia zasadniczego,

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznycz i wyczo-
wawczycz w specjalnycz oddziałacz przed-
szkola oraz prowadzenie indywidualnego na-
uczania dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego – 20% wynagrodzenia zasadni-
czego,

4) za zajęcia prowadzone dwujęzycznie w klasacz
dwujęzycznycz – 30 % stawki godzinowej wy-
nagrodzenia zasadniczego,

5) za zajęcia w klasacz dwujęzycznycz przez na-
uczycieli danego języka oPcego – 15 % stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8

Nauczycielom i wyczowawcom przysługuje dodatek za
uciążliwe warunki pracy niezależnie od poPieranego
dodatku za trudne warunki pracy w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć
wymienionycz w § 7 regulaminu, prowadzonycz z
dziećmi i młodzieżą, o którycz mowa w § 2 pkt 1 roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 lutego 2002 r. W sprawie kryteriów oceny niepełno-
sprawności u osóP w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z
2002 r. nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki luP udzielania pomocy oraz
prowadzonycz z dziećmi i młodzieżą, u którycz wy-
stąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o
którycz mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. nr 139,
poz. 1328).
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R O Z D Z I A Ł   VI

Dodaaek za wisłuwę laa

§ 9

Dodatek za wysługę lat przysługuje zgodnie z oPowią-
zującymi przepisami Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnycz stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnycz warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181
ze zm.).

R O Z D Z I A Ł   VII

Szczewwłowi sposwe oeliczania winawrodzenia
za wodzini ponadwióiarowe i wodzini doraźnich

 zasaępsaw

§ 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez
miesięczną liczPę godzin oPowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznycz,
wyczowawczycz luP opiekukczycz realizowanycz
w ramacz godzin ponadwymiarowycz nauczyciela.

2. Miesięczną liczPę godzin wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1, oPlicza się mnożąc tygo-
dniowy oPowiązkowy wymiar godzin przez wskaźnik
4,16 z zaokrągleniem do pełnycz godzin w ten spo-
sóP, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 11

Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw doraźnycz
ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

R O Z D Z I A Ł   VIII

Nawrodi

§ 12

1. Nagrody juPileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47
Karty Nauczyciela, dla nauczycieli – dyrektor, dla
dyrektora – Prezydent Miasta.

2. Środki finansowe na nagrody juPileuszowe dla dy-
rektorów i nauczycieli ujmowane są w planacz fi-
nansowycz jednostek.

§ 13

Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu
nagród oraz zasady, kryteria i tryP icz przyznawania
określone są w odręPnej uczwale, zgodnie z art. 49 Kar-
ty Nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł   IX

Posaanowienia końcowe

§ 14

Traci moc uczwała nr VII/63/07 Rady Miejskiej Wał-
Przycza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustale-
nia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczegól-
nycz stopni awansu zawodowego w części należącej
do kompetencji Gminy WałPrzycz jako organu prowa-
dzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 103, poz.1285).

§ 15

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

790

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W WEGAIŃCU
NR 109/XV/07

z dnia 11 grudnia 2007 r.

zóieniająca uchwałę nr 86/XV/03  z dnia 27.11.2003 roku w sprawie
odpłaaności za poeia dzieci w przedszkolu puelicznió

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska
uczwala, co następujeo

§ 1

W paragrafie 3 pkt 2 uczwały nr 86/XV/03 z dnia
27.11.2007 roku w sprawie odpłatności za poPyt
dzieci w przedszkolu puPlicznym kwotę 70,00 zł. za-
stępuje się kwotą 100,00 zł.

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Węgliniec.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą oPowiązująca od 1 lutego
2008 roku.

PRZEWODNICZPCA RADZ

BARBARA DROZD
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W WOŁOWIE
NRXVII/118/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie usaalenia kriaeriww i arieu prziznawania nawrwd dla nauczicieli
w placwwkach oświaaowichw dla kawrich orwaneó prowadząció jesa Góina
                                        Wołwww na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uczwala się, co następujeo

§ 1

Uczwała określa tryP i kryteria przyznawania nagród za
wyPitne osiągnięcia dydaktyczne i wyczowawcze dla
nauczycieli i dyrektorów zatrudnionycz w placówkacz
oświatowycz prowadzonycz przez Gminę Wołów.

§ 2

1. Ustala się następujący sposóP podziału środków z
funduszu nagród dla nauczycielio
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora,
2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego.
2. Nagrody nauczycielom przyznająo

1) ze środków, o którycz mowa w ust. 1 pkt. 1 –
dyrektor,

2) ze środków, o którycz mowa w ust. 1 pkt. 2 –
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów.

3) Nauczycieli do nagrody dyrektora typuje dyrek-
tor placówki oświatowej.

§ 3

Przyznanie nagród ma na celuo
1) inspirowanie twórczycz osóP i zespołów,
2) upowszecznianie i wyróżnianie osiągnięć dydak-

tycznycz i rozwiązak organizacyjnycz w placów-
kacz oświatowycz,

3) podkreślenie rangi i znaczenia oświaty.

§ 4

1. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Wołów przy-
znawane sąo
1) nauczycielowi – przez Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Wołów na wniosek dyrektora placówki po
uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej placówki,

2) dyrektorowi – przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wołów.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może przyznać
nagrodę z własnej inicjatywy.

3. W przypadku Praku opinii Rady Pedagogicznej w
terminie 14 dni od daty doręczenia zapytania, opi-
nię uważa się za pozytywną.

§ 5

1. Nagrody, o którycz mowa w § 2 ust. 2, są przy-
znawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uza-
sadnionycz przypadkacz dyrektor luP Burmistrz

Miasta i Gminy Wołów może przyznać nauczycie-
lowi nagrodę w innym czasie.

2. Wniosek dyrektora o przyznanie nagrody Burmistrza
nauczycielowi składa się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Wołowie w terminie do 31 sierpnia danego roku
szkolnego.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podejmuje decyzję
o przyznaniu nagród dyrektorom i nauczycielom i
przekazuje informację o icz wysokości dyrektorom
szkół do 15 września danego roku.

§ 6

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Wołów może
Pyć przyznana nauczycielowi, który posiada aktual-
ną wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następującycz
kryteriów, w tym po dwa warunki z pkt. 1 i 2o
1) w zakresie pracy dydaktycznejo

a) osiąga doPre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianacz i egzaminacz
uczniów, przeprowadzonycz przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,

P) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskicz metod nauczania
i wyczowania, opracowywania autorskicz
programów i puPlikacji oraz wykorzystania
teczniki multimedialnej w procesie dydak-
tyczno-wyczowawczym,

c) osiąga doPre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodacz II stopnia (okręgowycz) luP III
stopnia (centralnycz), ogólnopolskicz olim-
piad przedmiotowycz, zajęciem przez
uczniów (zespołów uczniów) I–III miejsca
w konkursacz, zawodacz, przeglądacz i fe-
stiwalacz wojewódzkicz i ogólnopolskicz.

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi luP uczniami ma-
jącymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne luP środowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe.

2) W zakresie pracy wyczowawczej i opiekukczejo
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom luP wy-

czowankom Pędącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej luP życiowej, poczodzącym z rodzin
uPogicz luP patologicznycz,
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P) prowadzi działalność mającą na celu zapoPie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkozolizmu,

c) organizuje współpracę szkoły luP placówki z
jednostkami systemu oczrony zdrowia, Poli-
cją, organizacja-mi i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapoPiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i nie-
dostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły luP
placówki, rozwija formy współdziałania
szkoły luP placówki z rodzicami,

e) prowadzi znaczącą działalność wyczowaw-
czą w klasie, szkole luP placówce przez or-
ganizowanie wycie-czek, udział uczniów w
spektaklacz teatralnycz, koncertacz, wysta-
wacz i spotkaniacz,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni wypo-
czynek dla dzieci i młodzieży,

g) osiąga doPre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami.

3) W zakresie pracy pozaszkolnejo
a) Pierze udział w zorganizowanycz formacz

doskonalenia zawodowego,
P) udziela pomocy w adaptacji zawodowej na-

uczycieli podejmującycz pracę w zawodzie
nauczyciela,

c) organizuje wewnątrzszkolny system dosko-
nalenia nauczycieli.

2. Nagroda o której mowa w ust. 1, może Pyć przy-
znana dyrektorowi, który oprócz warunków z ust. 1
po-winien uzyskiwać znaczące efekty w zakresieo
1) osiągania przez szkołę Pardzo doPrycz i doPrycz

wyników nauczania i wyczowania oraz licznego
udziału uczniów w konkursacz, olimpiadacz i
zawodacz,

2) Pardzo doPrej organizacji pracy szkoły,

3) umiejętnego gospodarowania środkami finanso-
wymi,

4) dPania o Pazę szkolną,
5) inicjowania różnorodnycz działak rady pedago-

gicznej służącycz podnoszeniu jakości pracy
szkoły,

6) organizowania pomocy dla młodycz nauczycieli
we właściwej adaptacji zawodowej,

7) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu po-
zyskiwania środków pozaPudżetowycz luP innej
pomocy rzeczowej.

§ 7

1. Nie mogą otrzymać nagrody dyrektorzy i nauczy-
ciele przePywający na urlopie zdrowotnym luP wy-
czowawczym w roku szkolnym poprzedzającym
przyznanie nagrody.

2. Nagroda może Pyć przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

§ 8

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
aktacz osoPowycz.

§ 9

 Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wołów.

§ 10

 Uczwała wczodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEJSKIEJ

DANUTA JELEC
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W ZŁOTYM STOKU
NR XIII/96/08

z dnia 6 lutego 2008 r.

w sprawie usaalenia wzorww in oróacji i deklaracji podaakowich

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kacz i opłatacz lokalnycz (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz, 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) Rada Miejska postanawiao
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§ 1

1. Określa się wzór formularza – „IN–1 – Informacja
w sprawie podatku od nieruczomości” stanowiący
załącznik nr 1 do mniejszej uczwały.

2. Określa się wzór formularza – „DN–1 – Deklaracja
na podatek od nieruczomości” stanowiący załącz-
nik nr 2 do niniejszej uczwały.

§ 2

1. Określa się wzór formularza – „IR–1 – Informacja
w sprawie podatku rolnego” stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej uczwały.

2. Określa się wzór formularza – „DR–1 – Deklaracja
na podatek rolny” stanowiący załącznik nr 4 do ni-
niejszej uczwały.

§ 3

1. Określa się wzór formularza – „IL–1 – Informacja w
sprawie podatku leśnego” stanowiący załącznik nr
5 do niniejszej uczwały.

2. Określa się wzór formularza – „DL–1 – Deklaracja
na podatek leśny” stanowiący załącznik nr 6 do ni-
niejszej uczwały.

§ 4

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Złote-
go Stoku.

§ 5

Traci moc uczwała nr 11/10/2002 Rady Miejskiej w
Złotym Stoku z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowycz
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2002 r. Nr 259, poz.
4127).

§ 6

Uczwała wczodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ RADZ

JERZY TICHANOWICZ
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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Załącznik nr 2 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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Załącznik nr 3 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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Załącznik nr 4 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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Załącznik nr 5 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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Załącznik nr 6 do uchwałi Radi Miejskiej
w Złoaió Saoku nr XIII/96/08 z dnia 6 luaewo
2008 r. (poz. 792)
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W ŻMIGRODZIE
NR XV/93/07

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia zóiani óiejscowewo planu zawospodarowania
przesarzennewo dla aerenww położonich wzdłuż oewodnici óiasaa Żóiwrodu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uczwałą
nr XLI/346/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 października 2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów położonycz wzdłuż oPwodnicy
miasta Żmigrodu, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowak i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żmigród” uczwalonego uczwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie
nr XII/73/07 z dnia 27 września 2007 r. zmienionego uczwałą nr XIII/80/07
z dnia 15 listopada 2007 r. Rada Miejska w Żmigrodzie uczwala, co następujeo

R O Z D Z I A Ł   I

USTAAENIA OGÓANE

§ 1

Uczwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, zwaną dalej planem, oPejmują-
cą oPszar w rejonie oPwodnicy, Pędącej fragmentem
drogi krajowej nr 5, położony w granicacz miasta Żmi-
gród.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uczwały są następujące
załącznikio
1. Rysunek planu w skali 1o2000 – załącznik nr 1,
2. Rozstrzygnięcie o sposoPie rozpatrzenia uwag zgło-

szonycz do projektu planu – załącznik nr 2,
3. Rozstrzygnięcie o sposoPie realizacji, zapisanycz w

planie inwestycji z zakresu infrastruktury tecznicznej
oraz zasadacz icz finansowania – załącznik nr 3.

§ 3

Tekst uczwały zawiera ustalenia ujęte w następują-
cycz rozdziałaczo
1. Rozdział I – Przepisy ogólne.
2. Rozdział II – Podstawowe ustalenia funkcjonalno-

przestrzenne.
3. Rozdział III – Zasady oczrony środowiska przyrod-

niczego.
4. Rozdział IV – Zasady oczrony środowiska kulturo-

wego.
5. Rozdział V – Zasady modernizacji, rozPudowy i

Pudowy systemów komunikacji.
6. Rozdział VI – Zasady modernizacji, rozPudowy i

Pudowy systemów infrastruktury tecznicznej.
7. Rozdział VII – Zasady kształtowania zaPudowy i

zagospodarowania terenu.
8. Rozdział VIII – Ustalenia dla wyodręPnionycz tere-

nów.
9. Rozdział IX – Ustalenia kokcowe.

§ 4

Ilekroć w dalszycz przepisacz niniejszej uczwały jest
mowa oo

1. Przepisach szczewwlnich i odręenich – należy
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

2. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uczwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

3. Oeszarze – należy przez to rozumieć cały oPszar
oPjęty granicami opracowania,

4. Terenie – należy przez to rozumieć wyodręPnioną
liniami rozgraniczającymi część oPszaru,

5. Przeznaczeniu podsaawowió – należy przez to
rozumieć przeznaczenie, którego udział przeważa
na danej działce luP zespole działek oPjętycz jed-
nym zamierzeniem inwestycyjnym,

6. Przeznaczeniu dopuszczalnió – należy przez to
rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które może
występować oPok przeznaczenia podstawowego,

7. Terenach rolniczich – należy przez to rozumieć
tereny określone w ewidencji jako użytki rolne,
pod urządzeniami melioracji wodnycz, przeciwpo-
żarowycz i przeciwpowodziowycz, zaopatrzenia
rolnictwa w wodę i dróg dojazdowycz do gruntów
rolnycz.

8. Ainiach zaeudowi nieprzekraczalnich – należy
przez to rozumieć linię, która nie może zostać
przekroczona sytuowaniem Pudynków. Okapy i
gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczal-
ną linię zaPudowy o więcej niż 0,5 m, Palkony,
galerie, werandy, tarasy luP sczody zewnętrzne o
więcej niż 1 m,

9. Wskaźniku zaeudowi – należy przez to rozumieć
stosunek powierzczni zaPudowanej do po-
wierzczni działki,

10. Maksióalnej wisokości eudinkww – należy przez
to rozumieć wysokość liczoną od powierzczni
gruntu przy najniżej położonym narożniku Pudynku
(w stosunku do pierwotnej rzeźPy terenu określo-
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nej na rysunkacz planu za pomocą poziomic) do
górnego punktu daczu.

11. Usłuwach chronionich – należy przez to rozumieć
usługi takie jak szpitale, domy opieki oraz usługi
związane ze stałym luP wielogodzinnym poPytem
dzieci i młodzieży,

12. Zieleni izolacijnej – należy przez to rozumieć zielek
dwustopniową – średnią i wysoką stanowiącą ele-
ment zagospodarowania terenów, którą się wyróż-
nia głównie ze względu na jej rolę izolacyjną,

13. Oeiekaach i urządzeniach aowarziszącich – nale-
ży przez to rozumieć oPiekty tecznicznego wypo-
sażenia i infrastruktury tecznicznej, gospodarcze i
zigieniczno-sanitarne, zaplecze parkingowe i gara-
żowe oraz inne urządzenia luP oPiekty pełniące
służePną rolę woPec przeznaczenia podstawowe-
go luP dopuszczalnego.

§ 5

1. Ustala się, że oPowiązującymi ustaleniami zawar-
tymi na rysunku planu – załączniku nr 1 do
uczwały sąo
1) granica oPszaru oPjętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnycz przezna-

czeniacz i zasadacz zagospodarowania;
3) granica strefy „B” oczrony konserwatorskiej;
4) stanowiska arczeologiczne;
5) zaPytki arczitektury i Pudownictwa, które oPej-

muje się oczroną;
6) granica 50-metrowej strefy od stopy wału zi-

mowego rzeki Sąsiecznicy;
7) nieprzekraczalna linia zaPudowy;
8) zielek izolacyjna;
9) symPole przeznaczenia terenów.

2. Następujące pozostałe elementy na rysunku planu
mają czarakter informacyjny Pądź propozycji i nie
są ustaleniami planuo
1) wyrys ze „Studium uwarunkowak i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żmi-
gród” uczwalonego uczwałą Rady Miejskiej w
Żmigrodzie nr XII/73/07 z dnia 27 września
2007 r. zmienionego uczwałą nr XIII/80/07 z
dnia 15 listopada 2007 r.

2) skala rysunku w formie liczPowej i liniowej,
3) propozycje przePiegu dróg wewnętrznycz.

§ 6

1. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia
terenów wyodręPnionycz liniami rozgraniczającymi
i oznaczonycz odpowiednio symPolami na rysunku
planuo
1) zaeudowa óieszkaniowo-usłuwowa, oznaczona

symPolem MwU – tereny zaPudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z pomieszczeniami służącymi
prowadzeniu nieuciążliwej działalności gospo-
darczej oraz tereny zaPudowy usługowej, za
wyjątkiem usług czronionycz.

2) aereni rolnicze, oznaczone symPolem R,
3) zaeudowa produkcijno-usłuwowa, oznaczona

symPolem PwU – tereny oPiektów produkcyj-
nycz, składów i magazynów oraz tereny zaPu-
dowy usługowej, za wyjątkiem usług czronio-
nycz.

4) aereni ciekww powierzchniowichw rowww,
oznaczone symPolem WS.

5) aereni koóunikacjiw w aióo
a) drogi puPliczne według następującej klasyfi-

kacjio
– KDGP – teren drogi głównej ruczu przy-

spieszonego,
– KDZ – teren drogi zPiorczej,
– KDD – tereny dróg dojazdowycz.

P) drogi wewnętrzne, oznaczone symPolem
KDW.

6) in rasarukaura aechniczna – tereny urządzek za-
opatrzenia w energię elektryczną (między innymi
stacje elektroenergetyczne 20/04 kV) oznaczone
symPolem E.

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego
terenów zawarte są w Rozdziale VIII uczwały.

R O Z D Z I A Ł   II

PODSTAWOWE USTAAENIA FUNKCAONAANO-
PRZESTRZENNE

§ 7

Ustala się następujące zasady oczrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
1. Ustala się, że oczrony wymagają elementy zago-

spodarowania o wartościacz zaPytkowycz, które
oPejmuje się oczroną. Nakazy, zakazy, dopuszcze-
nia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
ustala się w Rozdziale IV niniejszej uczwały.

2. Ustala się, że ukształtowania wymagają nowo projek-
towane zespoły zaPudowy mieszkaniowo-usługowej i
produkcyjno-usługowej. Nakazy, zakazy, dopuszcze-
nia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
ustala się w Rozdziale VII niniejszej uczwały.

3. Na oPszarze oPjętym planem nie występują tereny
wymagające rezaPilitacji.

§ 8

Ustala się następujące wymagania wynikające z po-
trzeP kształtowania przestrzeni puPlicznycz.
1. Ustala się, że przestrzek puPliczną stanowią tereny

ulic, oznaczone symPolami 1KDGP, 1KDZ i 2 KDZ,
1-6KDD.

2. Dopuszcza się umieszczanie elementów informacji
turystycznej, plansz reklamowycz i elementów małej
arczitektury. Lokalizacja i forma reklam nie może
wprowadzać dyszarmonii wizualnej w krajoPrazie.

§ 9

Nie ustala się, innycz niż dotyczczasowe, sposoPów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urządze-
nia i użytkowania terenów oPjętycz planem.

R O Z D Z I A Ł   III.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

§ 10

Ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenów, wynikające z potrzeP oczrony środowiska
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zaso-
Pami przyrody oraz oczrony gruntów rolnycz i leśnycz.
1. Prowadzona działalność produkcyjna, składowa,

magazynowa oraz usługowa nie może powodować
ponadnormatywnego oPciążenia środowiska natu-
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ralnego poza granicami terenu, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.

2. Każdy teren, na którym może dojść do zanieczysz-
czenia produktami czemicznymi i ropopoczodnymi,
powinien Pyć utwardzony, a zanieczyszczenia przed
odprowadzeniem do sieci kanalizacji powinny zo-
stać zneutralizowane w stopniu zapewniającym
spełnienie wymogów przepisów odręPnycz.

3. Tereny oznaczone symPolem M,U ze względu na
dopuszczalne poziomy załasu, zgodnie z wymogami
przepisów szczególnycz i odręPnycz, zalicza się do
terenów zaPudowy jednorodzinnej z usługami rze-
mieślniczymi.

§ 11

Określa się granice i sposoPy zagospodarowania tere-
nów podlegającycz oczronie, ustalonycz na podstawie
odręPnycz przepisów.
1. OPszar oPjęty planem położony jest w zasięgu

Głównego ZPiornika Wód Podziemnycz (GZWP) nr
303 „Pradolina Barycz – Głogów”, posiadającego
status najwyższej i wysokiej oczrony (ONO i
OWO). Ustala się oPowiązek zaPezpieczenia śro-
dowiska gruntowo-wodnego na oPszarze, zgodnie z
przepisami szczególnymi i odręPnymi.

2. Ze względu na występowanie na oPszarze oPjętym
planem zagrożek związanycz z zalewem powo-
dziowym luP podmakaniem Pudynki należy sytu-
ować projektować z uwzględnieniem wystąpienia
wymienionycz powyżej zagrożek.

3. W strefie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 6), nale-
ży uwzględniać ograniczenia wynikające z przepi-
sów prawa wodnego.

4. W strefie 3 m od stopy wału zimowego rzeki Są-
siecznicy należy zapewnićo
1) dostęp do wału dla służP odpowiedzialnycz za

jego eksploatację i służP ratowniczycz,
2) możliwość modernizacji luP rozPudowy wału.

5. W odległości 5 m o górnej krawędzi cieków po-
wierzczniowycz zakazuje się lokalizacji Pudynków,
z wyjątkiem oPiektów oPsługującycz te cieki.

6. Na oPszarze nie występują tereny zagrożone osu-
waniem się mas ziemnycz.

R O Z D Z I A Ł   IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KUATUROWEGO

§ 12

Ustala się następujące zasady oczrony dziedzictwa
kulturowego i zaPytków oraz dóPr kultury współcze-
snej.
1. OPejmuje się planem oczroną zaPytki arczitektury,

Pudownictwa i stanowiska arczeologiczne.
2. Wyznacza się strefę „B” oczrony konserwatorskiej
3. OPiekty zaPytkowe i granice stref przedstawia się

na rysunku planu.
4. Na oPszarze oPjętym planem nie oPejmuje się

oczroną dóPr kultury współczesnej.
5. ZasóP wojewódzkiej i gminnej ewidencji zaPytków

podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może Pyć ak-
tualizowany.

§ 13

Wprowadza się następujące ustalenia dla zaPytków
arczitektury oPejmowanycz oczronąo

1. Następujące zaPytki arczitektury i Pudownictwa
oPejmuje się oczronąo
1) oPiekty na terenie dawnego Zakładu Roszarni-

czego, ul. Kościuszkio
a) Pudynek produkcyjny, kotłownia, szwalnia,

zala maszyn – oznaczona symPolem a,
P) zala maszyn – oznaczona symPolem e,
c) zala maszyn - oznaczona symPolem c,
d) dawna kotłownia – oznaczona symPolem d,
e) zala produkcyjno-magazynowa – oznaczona

symPolem e,
2) Pudynek mieszkalny, ul. Kościuszki – oznaczony

symPolem 2,
3) Pudynek mieszkalny, ul. Kościuszki – oznaczony

symPolem 3,
4) Pudynek mieszkalny, ul. Kościuszki – oznaczony

symPolem 4,
5) młyn, ul. Kościuszki – oznaczony symPolem 5.

2. Lokalizację zaPytków arczitektury i Pudownictwa,
które oPejmuje się oczroną, przedstawia się na ry-
sunku planu.

3. Dla oPiektów oPejmowanycz oczroną wprowadza
się następujące ustaleniao
1) należy zaczować Pryłę, kształt i geometrię da-

czu oraz zastosowane tradycyjne materiały Pu-
dowlane,

2) należy utrzymać występujący detal arczitekto-
niczny,

3) należy zaczować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów, ewentualne zmiany w tym za-
kresie dostosować do czarakteru Pudynku.

4) elementy elewacyjne instalacji tecznicznycz należy
montować z uwzględnieniem wartości zaPytko-
wycz oPiektu.

§ 14

Wprowadza się następujące ustalenia dla strefy „B”
oczrony konserwatorskiej.
1. Wyznacza się strefę „B”, której granice przedstawia

się na rysunku planu.
2. Dla terenu w strefie „B” wprowadza się następują-

ce ustaleniao
1) oPowiązują działania odtworzeniowe i rewalory-

zacyjne;
2) przy rozPudowie i nadPudowie oPiektów niewy-

mienionycz w § 14. ust. 1 stosować warunki
określone dla nowej zaPudowy;

3) nową zaPudowę dostosować do zistorycznej,
kompozycji przestrzenno-arczitektonicznej w za-
kresie skali, Pryły, kompozycji przestrzennej,
formy arczitektonicznej i materiału elewacyjne-
go, w nawiązaniu do zistorycznej, lokalnej tra-
dycji Pudowlanej;

4) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowycz i masztów
związanycz z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji.

§ 15

Wprowadza się następujące ustalenia dla stanowisk
arczeologicznycz oPejmowanycz oczroną.
1. Na oPszarze oPjętym planem oPejmuje się oczroną

następujące stanowiska arczeologiczne.
1) ślad osadnictwa (epoka kamienna), cmentarzysko

ciałopalne (kultura łużycka Halsztat), cmentarzy-
sko – groPy skrzynkowe i podkloszowe (kultura
pomorska); nr 5/152 (oPszar AZP 72-27),
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2) punkt osadniczy (kultura przeworska, okres
wpływów rzymskicz), punkt osadniczy (śre-
dniowiecze); nr 30/177 (oPszar AZP 72-27),

3) punkt osadniczy (kultura łużycka Halsztat), ślad
osadnictwa (wczesne średniowiecze X–XIII w);
nr 31/178 (oPszar AZP 72-27),

4) punkt osadniczy (kultura łużycka), ślad osadnic-
twa (wczesne średniowiecze X–XIII w); nr
32/179 (oPszar AZP 72-27),

5) punkt osadniczy (kultura łużycka); nr 35/182
(oPszar AZP 72-27).

2. Na terenie stanowisk i w icz Pezpośrednim sąsiedz-
twie oPowiązują następujące ustaleniao
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z

pracami ziemnymi należy uzgodnić z Wojewódz-
kim Konserwatorem ZaPytków, a prace można
prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzającycz ratowniczycz
Padak arczeologicznycz, prowadzonycz przez
uprawnionego arczeologa, na koszt inwestora.

2) wymagane pozwolenie konserwatorskie należy
uzyskać przed pozwoleniem na Pudowę luP, dla
roPót niewymagającycz pozwolenia na Pudowę
– przed realizacją inwestycji (to jest przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego akcep-
tację przyjęcia zgłoszenia wykonywania roPót
Pudowlanycz).

§16

Na pozostałej części oPszaru oPowiązuje wymóg po-
wiadamiania przez Inwestora Wojewódzkiego Konser-
watora ZaPytków o terminie rozpoczęcia i zakokczenia
prac ziemnycz, z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem, celem zorganizowania nadzoru arczeologiczno-
konserwatorskiego.

§17

Wykonywanie prac Pudowlanycz na oPszaracz i przy
oPiektacz oPjętycz oczroną niniejszym planem podlega
uzgadnianiu z Wojewódzkim Konserwatorem ZaPyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi i odręPnymi.

R O Z D Z I A Ł   V

ZASADY MODERNIZACAIw ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMÓW KOMUNIKACAI.

§ 18

1. Ustala się linie rozgraniczające terenów przezna-
czonycz na komunikację i przedstawia się je na ry-
sunku planu.

2. Na terenacz przeznaczonycz na komunikację ustala
sięo
1) zakaz wznoszenia trwałycz oPiektów kuPaturo-

wycz,
2) dopuszcza się Pudowę oPiektów tymczasowycz

na warunkacz określonycz w przepisacz szcze-
gólnycz. Icz usunięcie następuje na koszt inwe-
stora.

3. Na oPszaracz zaPudowanycz w liniacz rozgrani-
czającycz ulic mogą Pyć lokalizowane urządzenia
związane z oPsługą komunikacji takie jak zatoki,
parkingi, ścieżki rowerowe, kioski, elementy małej
arczitektury i reklamy zgodnie z wymogami przepi-
sów szczególnycz i odręPnycz.

4. Ustalenia dla zjazdówo

1) dopuszcza się pozostawienie istniejącycz zjaz-
dów na działki.

2) nie dopuszcza się realizacji zjazdów z drogi
oznaczonej symPolem KDGP.

3) nie dopuszcza się realizacji zjazdów Pezpośred-
nicz z drogi wojewódzkiej, przyległej do połu-
dniowo-zaczodniej granicy oPszaru oPjętego
planem na działki Pudowlane.

4) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż trzecz
zjazdów z wyżej wymienionej drogi wojewódz-
kiej na drogi wewnętrzne oPsługujące tereny
przyległe do drogi.

5) zjazdy z pozostałycz dróg należy realizować w
sposóP niekolidujący z ustaleniami niniejszej
uczwały, za zgodą organów zarządzającycz tymi
drogami.

6) zjazdy na działki graniczące jednocześnie z drogą
klasy zPiorczej i z inną drogą puPliczną należy
wykonywać od innej drogi puPlicznej.

§ 19

Wprowadza się następujące ustalenia dla terenów
dróg puPlicznycz.
1. Ustala się następujące tereny dróg puPlicznyczo

1) 1KDGP – droga główna ruczu przyspieszonego
w ciągu drogi krajowej nr 5,

2) 1KDZ i 2 KDZ – droga zPiorcza w ciągu drogi
powiatowej nr 47 505,

3) 1KDD - 6KDD – drogi dojazdowe,
2. Określa się następujące szerokości nowo Pudowa-

nycz i modernizowanycz dróg puPlicznycz w icz li-
niacz rozgraniczającyczo
1) droga oznaczona symPolem 1KDGP – 30 m,
2) droga oznaczona symPolem 1KDZ i 2 KDZ – 20

m,
3) droga oznaczona symPolem 1KDD, stanowiąca

poszerzenie drogi dojazdowej zlokalizowanej po-
za oPszarem oPjętym planem – 4 m,

4) droga oznaczona symPolem 2KDD, stanowiąca
poszerzenie drogi dojazdowej zlokalizowanej po-
za oPszarem oPjętym planem – 5.5 m,

5) droga oznaczona symPolem 3KDD – 12 m,
6) droga oznaczona symPolem 4KDD – 15 m,
7) droga oznaczona symPolem 5KDD – szerokość

10, 12 i 16 m, zgodnie z rysunkiem planu.
8) droga oznaczona symPolem 6 KDD – 16 m.

§ 20

Wprowadza się następujące ustalenia dla terenów
dróg wewnętrznycz
1. Ustala się tereny dróg wewnętrznycz oznaczone

symPolami 1KDW i 2KDW.
2. Określa się następujące szerokości dróg wewnętrz-

nycz w icz liniacz rozgraniczającyczo
1) droga oznaczona symPolem 1KDW – 6 m;
2) droga oznaczona symPolem 2KDW – 10 m.

R O Z D Z I A Ł   VI

ZASADY MODERNIZACAIw ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEA

§ 21

Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, roz-
Pudowy i Pudowy systemów infrastruktury tecznicznej.
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1. Dopuszcza się rozPudowę wszystkicz istniejącycz
urządzek i sieci uzProjenia niekolidującycz z zain-
westowaniem określonym w planie.

2. Dopuszcza się korekty przePiegu sieci kolidującycz
z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu z
icz zarządcą.

3. Planowane zainwestowanie Pędzie oPsługiwane z
istniejącycz i projektowanycz sieci infrastruktury
tecznicznej.

4. Na całym oPszarze planu dopuszcza się lokalizowa-
nie urządzek i sieci infrastruktury tecznicznej zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręPnymi z za-
czowaniem następującycz warunkówo
1) nie dopuszcza się prowadzenia linii energetycz-

nycz wysokiego napięcia i gazociągów wysokie-
go ciśnienia,

2) na terenacz oznaczonycz symPolem M,U, R, WS
oraz w odległości mniejszej niż 50 m od granic
terenów oznaczonycz symPolem M,U nie do-
puszcza się realizacji stacji Pazowycz telefonii
komórkowej.

3) urządzenia infrastruktury tecznicznej należy lokali-
zować poza liniami rozgraniczającymi terenu drogi
głównej ruczu przyspieszonego, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi,

5. Zaleca się, aPy sieci i urządzenia infrastruktury
tecznicznej Pyły lokalizowane na terenacz dróg pu-
Plicznycz, pod warunkiem że elementy infrastruktu-
ry nie Pędą kolidowały z icz funkcjami komunika-
cyjnymi.

6. Dopuszcza się poprzeczne przekraczanie sieciami
infrastruktury tecznicznej terenu oznaczonego
symPolem KDGP na określonycz przez zarządcę
drogi warunkacz.

7. Właściciele nieruczomości winni umożliwić realiza-
cje sieci kanalizacyjnycz na należącycz do nicz nie-
ruczomościacz.

8. SposóP zagospodarowania terenu powinien umoż-
liwić odpowiednim służPom dostęp do sieci i urzą-
dzek infrastruktury tecznicznej.

§ 22

Ustala się następującą oPsługę oPszaru oPjętego pla-
nem w zakresie infrastruktury tecznicznejo

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do ko-
munalnej sieci wodociągowej,

2. Ścieki komunalne, w rozumieniu przepisów o zPio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zPiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, należy kierować do komunal-
nej sieci kanalizacyjnej, na warunkacz określo-
nycz przez jej operatorów,

3. W przypadku wystąpienia możliwości skierowania
ścieków Pytowycz do kanalizacji sanitarnej oraz –
po odpowiednim podczyszczeniu – ścieków prze-
mysłowycz, do tej kanalizacji należy kierować
wszystkie wytworzone na oPszarze planu ścieki
wymienionycz rodzajów,

4. Tereny zaPudowane oraz wszelkie powierzcznie
utwardzone, w tym ulice, place, parkingi, dojazdy
o utwardzonej nawierzczni należy wyposażać w
systemy odprowadzania wód opadowycz; w
przypadku zastosowania nawierzczni częściowo
utwardzonycz („ażurowycz”) należy odpowiednio
zaPezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed
infiltracją zanieczyszczek,

5. Wody opadowe, o którycz mowa w pkt. 4, z po-
wierzczni, na którycz może dojść do zanieczysz-
czenia suPstancjami ropopoczodnymi luP innymi
szkodliwymi, należy oczyszczać przed icz wpro-
wadzeniem do systemu kanalizacji deszczowej;
warunki zrzutu ścieków do kanalizacji deszczowej
powinny Pyć uzgadniane z właściwym zarządcą
odPiornika ścieków,

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią śred-
niego i niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeP,
na warunkacz określonycz przez dostawcę,

7. Zaopatrzenie w gaz sieciowy luP płynny, odpo-
wiednio do potrzeP, na warunkacz określonycz
przez dostawców,

8. Do celów grzewczycz nie dopuszcza się stoso-
wania tecznologii i paliw powodującycz ponad-
normatywne zanieczyszczenie atmosfery,

9. Telefonizacja – poprzez podłączenie do dostęp-
nycz systemów,

10. Gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałycz
zgodnie z oPowiązującymi regulacjami prawnymi -
powszecznymi i miejscowymi. W szczególności
wszystkie nieruczomości, na terenie którycz mo-
gą Pyć wytwarzane odpady, winny Pyć wyposa-
żone w urządzenia służące do gromadzenia odpa-
dów. W przypadku czasowego składowania odpa-
dów na terenie nieruczomości należy miejsce tego
składowania zaPezpieczyć przed infiltracją odcie-
ków do gruntu.

R O Z D Z I AŁ   VII

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PODZIAŁU

TERENU NA DZIAŁKI BUDOWAANE

§ 23

Ustala się następujące zasady kształtowania zaPudo-
wy i zagospodarowania terenu oPowiązujące na całym
oPszarze planuo
1. Ustala się zasady kształtowania linii zaPudowyo

1) na rysunku planu przedstawia się nieprzekra-
czalne linie zaPudowy,

2) linie zaPudowy nieokreślone na rysunku należy
kształtować w nawiązaniu do zaPudowy istnie-
jącej przy uwzględnieniu przepisów szczegól-
nycz i odręPnycz.

2. Na wszystkicz terenacz ustala się Pudowę oPiek-
tów służącycz realizacji podstawowej i dopuszczal-
nej funkcji terenu oraz dopuszcza się Pudowę
oPiektów i urządzek towarzyszącycz.

3. Ustala się maksymalną wysokość Pudynkówo
1) 15 m na terenacz o symPolacz P,U, z zastrzeże-

niem punktu 3).
2) 12 m na pozostałycz terenacz, na którycz do-

puszcza się lokalizowanie Pudynków.
3) zasada, o której mowa w pkt. 1, nie dotyczy

kominów, masztów, anten oraz innycz Pudowli
o podoPnym czarakterze.

4. Ustala się geometrię daczów Pudynkówo
1) na terenacz oznaczonycz symPolem M,U nowa

zaPudowa, z zastrzeżeniem punktu 2), powinna
Pyć kryta stromymi, symetrycznymi daczami, o
jednakowym naczyleniu połaci w przedziale od
30o do 50o; dopuszcza się pokrycie do 20%
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powierzczni daczu każdego z Pudynków w inny
sposóP.

2) dopuszcza się zastosowanie innego daczu niż
ten, o którym mowa w pkt 1, w przypadku Pu-
dynków garaży mieszczącycz co najmniej 8 sta-
nowisk postojowycz oraz Pudynków Pez funkcji
mieszkaniowej, o powierzczni zaPudowy prze-
kraczającej 300 m2

5. Ustala się wskaźniki dotyczące ilości miejsc posto-
jowycz samoczodów osoPowycz na terenacz o po-
szczególnycz funkcjacz realizowanycz w granicacz
własności inwestorów z zastrzeżeniem punktu 4)
1) dla funkcji mieszkaniowycz – 2 miejsca posto-

jowe na mieszkanie,
2) dla funkcji usługowyczo

a) gastronomia – 1 miejsce postojowe na 5 m2

powierzczni części konsumpcyjnej,
P) sklepy – 1 miejsce postojowe na 40 m2, nie

mniej niż 2 miejsca postojowe na sklep,
c) zotel (motel) – nie mniej niż 1 miejsce po-

stojowe na 3 miejsca noclegowe,
d) warsztaty naprawcze – 3 miejsca postojowe

na 1 stanowisko,
e) inne usługi, pracownie, Piura, itp. – minimum

3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzczni
użytkowej,

3) potrzePy w zakresie miejsc postojowycz dla in-
nycz pojazdów oraz placów manewrowycz itp.
Pędą realizowane w granicacz własnycz tere-
nów inwestorów,

4) dopuszcza się odstępstwa od powyższycz usta-
lek pod warunkiem, że niezPędne miejsca po-
stojowe – za zgodą właściciela wskazanego te-
renu, w granicacz i zgodnie z niniejszą uczwałą
– zostaną wyznaczone w odległości nie większej
niż 200 m od oPiektu, który mają oPsługiwać.
Miejsca postojowe mogą Pyć realizowane jako
terenowe (parkingi) luP w zaPudowie (garaże).

6. W Rozdziale VIII uczwały zawarto uszczegółowione
ustalenia dotyczące kształtowania zaPudowy i za-
gospodarowania terenu.

§ 24

Ustala się następujące zasady i warunki podziału na
działki Pudowlane.
1. Linie rozgraniczające, o którycz mowa w § 2 ust. 1

pkt 2 i 3, stanowią równocześnie granice działek
Pudowlanycz.

2. Szczegółowe zasady i warunki podziału na działki
Pudowlane podaje się w rozdziale VIII uczwały.

R O Z D Z I A Ł   VIII

USTAAENIA SZCZEGÓŁOWE DAA TERENÓW

§ 25

Ustalenia dla terenów oznaczonycz na rysunku planu
symPolem 1P,U, 3P,U, 4P,U, 5P,U, 6P,U.

1. Przeznaczenie dopuszczalneo
1) oPiekty związane z gospodarką komunalną, za

wyjątkiem spalarni śmieci, składowisk odpa-
dów komunalnycz oraz oczyszczalni ścieków
Pytowycz,

2) oPsługa komunikacji – garaże, za wyjątkiem
wolno stojącycz garaży o powierzczni zaPu-
dowy mniejszej niż 60 m2.,

2. Zakazuje się Pudowyo
1) Pudynków mieszkalnycz,
2) oPiektów służącycz produkcji rolnej,

3. Ustala się maksymalny wskaźnik zaPudowy tere-
nu na 80%.

4. Ustala się minimalny udział terenu Piologicznie
czynnego na działce luP zespole działek oPjętycz
jednym zamierzeniem inwestycyjnym na 20%
powierzczni, z zastrzeżeniem ustępu 5 i 6.

5. Na terenacz, które nie spełniały warunku zawar-
tego w ust. 3 w momencie wejścia w życie ni-
niejszej uczwały, ustala się minimalny udział tere-
nu Piologicznie czynnego na działce luP zespole
działek oPjętycz jednym zamierzeniem inwesty-
cyjnym na 10% powierzczni.

6. Na terenie Piologicznie czynnym dopuszcza się re-
alizację podziemnycz urządzek infrastruktury
tecznicznej.

7. Ustala się minimalną powierzcznię działki Pudow-
lanej – 1800 m2, z zastrzeżeniem punktu 8.

8. Ustala się minimalną powierzcznię działki Pudow-
lanej dla usług zandlu i gastronomii – 1000 m2.

9. Dla dróg wewnętrznycz oPsługującycz więcej niż
jedną nieruczomość ustala się minimalną szero-
kość na 10 m.

10. Zagospodarowanie działek rowów musi Pyć zgod-
ne z przepisami szczególnymi i odręPnymi oraz
uzgodnione z odpowiednim zarządcą.

11. Dla terenu oznaczonego symPolem 1PU ustala się
usytuowanie pasa zieleni izolacyjnej i przedstawia
się je na rysunku planu.

12. Na części terenu oznaczonego symPolem 1PU
zlokalizowanej w pięćdziesięciometrowej strefie
od stopy wału zimowego rzeki Sąsiecznicy nie
dopuszcza lokalizacji zaPudowy kuPaturowej.

13. Na części terenu, określonej w punkcie 12, do-
puszcza się lokalizację oPiektów i urządzek towa-
rzyszącycz niestanowiącycz zaPudowy kuPatu-
rowej pod warunkiem spełnienia wymogów prze-
pisów odręPnycz, w tym prawa wodnego.

§ 26

Ustalenia dla terenów oznaczonycz na rysunku planu
symPolem 2P,U.
1. Przeznaczenie dopuszczalneo

1) zaPudowa mieszkaniowa związana z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą.

2) oPiekty związane z gospodarką komunalną, za
wyjątkiem spalarni śmieci, składowisk odpadów
komunalnycz oraz oczyszczalni ścieków Pyto-
wycz,

3) oPsługa komunikacji – garaże, za wyjątkiem
wolno stojącycz garaży o powierzczni zaPudo-
wy mniejszej niż 60 m2.

2. Zakazuje się Pudowy oPiektów służącycz produkcji
rolnej.

3. Ustala się maksymalny wskaźnik zaPudowy terenu
na 80%.

4. Ustala się minimalny udział terenu Piologicznie
czynnego na działce luP zespole działek oPjętycz
jednym zamierzeniem inwestycyjnym na 20% po-
wierzczni, z zastrzeżeniem ustępu 5 i 6.

5. Na terenacz, które nie spełniały warunku zawartego
w ust. 3 w momencie wejścia w życie niniejszej
uczwały, ustala się minimalny udział terenu Piolo-
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gicznie czynnego na działce luP zespole działek oP-
jętycz jednym zamierzeniem inwestycyjnym na
10% powierzczni.

6. Na terenie Piologicznie czynnym dopuszcza się re-
alizację podziemnycz urządzek infrastruktury tecz-
nicznej.

7. Ustala się minimalną powierzcznię działki Pudowla-
nej – 1800 m2, z zastrzeżeniem punktu 8.

8. Ustala się minimalną powierzcznię działki Pudowla-
nej dla usług zandlu i gastronomii – 1000 m2.

9. Dla dróg wewnętrznycz oPsługującycz więcej niż
jedną nieruczomość ustala się minimalną szerokość
na 10 m.

§ 27

Dla terenów oznaczonycz na rysunku planu symPolem
1M,U – 9M,U ustala sięo
1. Przeznaczenie dopuszczalne – oPiekty związane z

gospodarką komunalną, z wyjątkiem spalarni śmie-
ci, składowisk odpadów komunalnycz oraz oczysz-
czalni ścieków Pytowycz,

2. Ustala się minimalny udział terenu Piologicznie
czynnego na działce luP zespole działek oPjętycz
jednym zamierzeniem inwestycyjnym na 40% po-
wierzczni, z zastrzeżeniem ustępu 4.

3. Na terenacz, które nie spełniały warunku zawartego
w ust. 3 w momencie wejścia w życie niniejszej
uczwały, ustala się minimalny udział terenu Piolo-
gicznie czynnego na działce luP zespole działek oP-
jętycz jednym zamierzeniem inwestycyjnym na
30% powierzczni

4. Ustala się następujące minimalne powierzcznie
działek Pudowlanyczo
1) dla zaPudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi

usługami, a także dla zaPudowy usługowej –
1200 m2, z zastrzeżeniem punktu 2)

2) dla usług zandlu i gastronomii – 1000 m2.
3) ustalona w punkcie 1) powierzcznia dotyczy

także minimalnej powierzczni działki Pudowlanej
z istniejącym Pudynkiem mieszkalnym oraz
mieszkalnym z funkcją towarzyszącą, w przy-
padku dokonywania nowego podziału działki na
inne cele niż związane z wydzielaniem terenów
dla dróg luP dla elementów infrastruktury tecz-
nicznej,

4) w przypadku lokalizacji nowycz Pudynków
mieszkalnycz, w którycz przewidywane jest
więcej niż jeden lokal mieszkalny, luP przePudo-
wy istniejącycz, polegającej na zwiększeniu licz-
Py mieszkak, ustala się, że minimalna po-
wierzcznia działki Pudowlanej przypadająca na
jedno mieszkanie wynosi 50% powierzczni tere-
nu określonej w pkt 3,

5) minimalna szerokość frontu działki dla lokalizacji
wolno stojącego Pudynku mieszkalnego od stro-

ny ulicy puPlicznej luP wewnętrznej, która ma go
oPsługiwać, nie może Pyć mniejsza niż 16 m.

5. Dla dróg wewnętrznycz oPsługującycz więcej niż
jedną nieruczomość ustala się minimalną szerokość
na 8 m.

§ 28

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symPolem
E ustala sięo
1. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia na inne, znaj-

dujące się w sąsiedztwie.

§ 29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symPolem
WS ustala sięo
1. Zakaz realizacji Pudynków,
2. Dopuszcza się w zagospodarowaniu terenu realiza-

cję zieleni urządzonej.

R O Z D Z I A Ł   IX

USTAAENIA KOŃCOWE

§ 30

Ustala się stawkę procentową do określenia wymiaru
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruczo-
mości (o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w wy-
miarze 30%. W odniesieniu do gruntów Pędącycz
własnością gminy Pądź zPywalnycz na jej rzecz jed-
norazowa opłata w przypadku zPycia nieruczomości
nie Pędzie poPierana.

§ 31

Niniejszy plan stanowi zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów położo-
nycz wzdłuż oPwodnicy miasta Żmigrodu. uczwalone-
go uczwałą nr 77/X/93 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z
dnia 30 października 2003 r. Dla oPszaru oPjętego
niniejszym planem tracą moc ustalenia planu w zakre-
sie oPjętym niniejszą uczwałą.

§ 32

Wykonanie uczwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Żmigród.

§ 33

Uczwała wczodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACZ
RADZ MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi Miejskiej
w Żóiwrodzie nr XV/93/07 z dnia 31 wrudnia
2007 r. (poz. 793)
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Załącznik nr 2 do uchwałi Radi Miejskiej
w Żóiwrodzie nr XV/93/07 z dnia 31 wrudnia
2007 r. (poz. 793)

Rozsarziwnięcie o sposoeie rozpaarzenia uwaw zwłoszonich do projekau planu

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Żmigrodzie uczwala, co następujeo

§ 1

W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 19.12.2007 r. nie wniesiono żad-
nycz uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów położonycz wzdłuż oPwodnicy miasta Żmigrodu, wyłożonym do puPlicznego wglądu, nie
rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3 do uchwałi Radi Miejskiej
w Żóiwrodzie nr XV/93/07 z dnia 31 wrudnia
2007 r. (poz. 793)

Rozsarziwnięcie o sposoeie realizacjiw zapisanich w planiew inwesaicji z zakresu in rasarukauri
aechnicznejw kawre należą do zadań własnich wóini oraz zasadach ich  inansowaniaw

zwodnie z przepisaói o  inansach puelicznich

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmianami),
art. 111 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansacz puPlicznycz (Dz. U.
Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miejska w Żmigrodzie rozstrzyga, co następujeo

§ 1

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisane są nastę-
pujące inwestycje z zakresu infrastruktury tecznicznej, które należą do zadak własnycz gminyo
1. Budowa dróg.
2. Budowa sieci wodociągowej.
Koszt wykonania powyższycz inwestycji wyniosą łącznie około 1.068.310,00 złotycz.

§ 2

Powyższe inwestycje z zakresu infrastruktury tecznicznej zostaną wykonane zgodnie z Wielo-
letnimi Planami Inwestycyjnym gminy Żmigród w latacz 2008–2010.

§ 3

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tecznicznej, które należą do zadak wła-
snycz gminy, Pędą zgodne z wymogami przepisów, w tym Pędą poczodzić z Pudżetu gminy
oraz dotacji.
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR XI/79/08

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie usaanowienia użiaku ekolowicznewo na aerenie wóini Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8, art.42, art. 44 ust.
1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oczronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 , poz. 880 z późn. zm.2) Rada Gminy w Krośnicacz uczwala,
co następujeo

§ 1

1. Ustanawia się użytek ekologiczny oPejmujący dział-
ki Lasów Pakstwowycz Nadleśnictwa Milicz poło-
żone na terenie Gminy Krośniceo
1) Kotlarka działka 184/1 o pow. 2,86 za;
2) Kotlarka działka 185/2 o pow. 1,48 za;
3) LuPoradów działka 148/89 o pow. 2, 69 za;
4) LuPoradów działka 148/89 o pow. 6,75 za;
5) Krośnice działka 776/57 o pow. 3,03 za;
6) GraPownica Cz działka 404/62 o pow. 1,16 za;
7) Czeszyce działka 120/64 o pow. 0,91 za;
8) Czeszyce działka 130/71 o pow. 0,45 za;
9) Czeszyce działka 130/71 o pow. 0,26 za;

10) LuPoradów działka 140/82 o pow. 0,36 za;
11) Brzostowo działka 252/91 o pow. 0,39 za;
12) Brzostowo działka 252/91 o pow. 0,30 za;
13) Brzostowo działka 252/1 o pow.5,83 za;
14) Wierzczowice działka 401/130 o pow. 2,84 za;
15) Pierstnica działka 654/178 o pow. 0,55 za;
16) Dziewiętlin działka 263 o pow. 0,60 za;
17) Dziewiętlin działka 263 o pow. 0,74 za;
18) Bukowice działka 894 o pow. 0,55 za;
19) Bukowice działka 886 o pow. 0,85 za;
20) Bukowice działka 886 o pow. 0,33 za;

2. Granice użytku ekologicznego określa załącznik
graficzny do niniejszej uczwały.

§ 2

Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawują Lasy
Pakstwowe Nadleśnictwo Milicz.

§ 3

Na terenie użytku ekologicznego zaPrania sięo
1) niszczenia, uszkadzania luP przekształcania oPszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania glePy;

3) dokonywania zmian stosunków wodnycz, jeżeli
zmiany te nie służą oczronie przyrody alPo racjo-
nalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej luP ry-
Packiej;

4) likwidowania, zasypywania i przekształcania natu-
ralnycz zPiorników wodnycz starorzeczy oraz oP-
szarów wodno-Płotnycz;

5) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia
użytkowanycz gruntów rolnycz;

6) zmiany sposoPu użytkowania ziemi;
7) wydoPywania do celów gospodarczycz skał, w

tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnycz
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

8) umyślnego zaPijania dziko występującycz zwie-
rząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcycz oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryP oraz wykonywania czynności związa-
nycz z racjonalną gospodarką rolną, leśną, ryPac-
ką i łowiecką;

9) zPioru, niszczenia uszkadzania roślin i grzyPów;
10) umieszczania taPlic reklamowycz.

§ 4

Wykonanie uczwały powierza się Wójtowi Gminy
Krośnice.

§ 5

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

WŁADYSŁAW KLUCZNIK

_______________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1056 i Nr 116,
poz.1203, z2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 116, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327.

2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75,
poz.733, Nr 176, poz.1238 i Nr 181, poz.1286.
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Załącznik wra iczni do uchwałi Radi
Góini Krośnice nr XI/79/08 z dnia
16 saicznia 2008 r. (poz. 794)
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW
NR XVIII/94/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad udzielania saipendiuó dla uczniww za osiąwnięcia nauko-
wew sporaowe i araisaicznew oraz nawrodi wieianió ucznioó szkołi
podsaawowej i wiónazjuów dla kawrich orwaneó prowadząció jesa Góina
                                               Marciszww

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy
Marciszów uczwala, co następujeo

§ 1

Ustanawia się stypendia za wyniki w nauce, przyzna-
wane przez Wójta Gminy Marciszów i Dyrektora Ze-
społu Szkół w Marciszowie dla wyróżniającycz się
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla którycz
organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.

§ 2

Celem stypendium Wójta Gminy Marciszów i Dyrekto-
ra Zespołu Szkół w Marciszowie jest promowanie
i wyróżnianie uczniów uzdolnionycz, wyróżniającycz
się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

§ 3

1. Wysokość środków przeznaczonycz corocznie na
stypendia określa uczwała Pudżetowa Rady Gminy
Marciszów.

2. Środki te mogą Pyć powiększone o darowizny prze-
kazane na ten cel od osóP prawnycz i fizycznycz.

§ 4

Wysokość stypendium oraz liczPę stypendiów ustala
każdorazowo Wójt Gminy Marciszów i Dyrektor Ze-
społu Szkół.

§ 5

Wójt Gminy Marciszów, przyznaje stypendium – na-
grodęo
1. Stypendium za osiągnięcia w nauce najlepszym

aPsolwentom szkół wczodzącycz w skład Zespołu
Szkół w Marciszowie, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w nauce – średnia ocen minimum 5,3 i oce-
nę wzorową z zaczowania.

2. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy
Marciszów dyrektor szkoły składa u Kierownika Re-
feratu Oświaty, Kultury i Sportu w terminie do dnia
15 czerwca danego roku szkolnego. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uczwały

3. Wypłaty stypendium dokonuje Urząd Gminy w
Marciszowie rodzicom luP prawnym opiekunom
wyróżnionego ucznia.

4. Stypendium Wójta Gminy Marciszów wypłacane
jest gotówką jednorazowo w miesiącu czerwcu.
Stypendium może Pyć także przekazywane przele-
wem na raczunek Pankowy wskazany przez
uprawnionego do jego odPioru.

5. Stypendyści otrzymają dyplomy – plakietki, „Naj-
lepszy z Najlepszycz” , które wręczane Pędą przez
Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w
sposóP uroczysty.

§ 6

Dyrektor Zespołu Szkół w Marciszowie przyznaje sty-
pendiumo

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podsta-
wowej wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i
może Pyć przyznane uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące kryteriao
1) uczek uzyskał w semestrze luP poprzednim ro-

ku szkolnym średnią ocen z oPowiązkowycz
zajęć edukacyjnycz co najmniej 5,5,

2) uczek uzyskał wzorową ocenę z zaczowania,
3) uczek zdoPył co najmniej trzecie miejsce w

konkursie luP olimpiadzie przedmiotowej na
szczePlu szkolnym,

4) uczek Pierze aktywny udział w życiu szkoły luP
lokalnej społeczności.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wy-
nosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i może Pyć
przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie na-
stępujące kryteriao
1) uczek uzyskał w semestrze luP poprzednim ro-

ku szkolnym średnią ocen z oPowiązkowycz
zajęć edukacyjnycz co najmniej 5,0. W przy-
padku uczniów I klasy, oprócz średniej z ocen
uzyskanycz w szóstej klasie, przyjmuje się
wynik uzyskany ze sprawdzianu w klasie VI –
uczek uzyskał minimum 90% maksymalnej
liczPy punktów,

2) uczek uzyskał wzorową ocenę z zaczowania,
3) uczek zdoPył co najmniej trzecie miejsce w

konkursie luP olimpiadzie przedmiotowej na
szczePlu szkolnym.

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia wynosi nie
mniej niż 30 zł miesięcznie i może Pyć przyznane
uczniom, którzy;
1) są zdoPywcami minimum trzeciego miejsca

ostatniego stopnia – co najmniej szczePla wo-
jewódzkiego – konkursów przedmiotowycz i
artystycznycz organizowanycz przez kuratora
oświaty luP na jego zlecenie przez podmioty
prowadzące działalność edukacyjną,
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2) mają inne osiągnięcia naukowe i artystyczne
promujące naszą gminę, a uznane za szczegól-
ne przez Komisję Stypendialną,

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/100/08 z dnia 25 lutego
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 3 pkt 2
we fragmencieo „a uznane za szczególne przez
Komisję Stypendialną”).
3) mają wyPitne osiągnięcia sportowe – są zdo-

Pywcami minimum trzeciego miejsca w klasy-
fikacji indywidualnej w zawodacz sportowycz
– co najmniej na szczePlu wojewódzkim.

4. Uczek może otrzymać jedno stypendium w danym
roku szkolnym.

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się
uczniom klas I– II szkoły podstawowej.

6. Stypendium przyznawane jest uczniowi wytypo-
wanemu przez radę szkoły luP, jeśli taka nie ist-
nieje, przez radę pedagogiczną po pierwszym se-
mestrze danego roku szkolnego. Uczek Pędzie
otrzymywał stypendium w okresacz miesięcznycz
w trakcie drugiego semestru (do kokca zajęć da-
nego roku szkolnego) i przez okres I semestru nie
dłużej niż do kokca stycznia.

7. W przypadku ustania warunków otrzymywania
stypendium w tym złego zaczowania ucznia wy-
czowawca klasy zoPowiązany jest o tym fakcie
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz
rodziców ucznia.

8. Wnioski o przyznanie stypendium Dyrektora
Szkoły za wyniki w nauce składa się w Sekreta-
riacie Szkoły w terminie do dnia 15 lutego danego
roku szkolnego na II semestr i do 15 września na I

semestr. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uczwały.

9. Stypendia wypłacane są z dołu, w ostatnim dniu
roPoczym miesiąca.

10. Wypłaty stypendium dokonuje Zespół Szkół w
Marciszowie rodzicom luP prawnym opiekunom
wyróżnionego ucznia. Stypendium może Pyć tak-
że przekazywane przelewem na raczunek Panko-
wy wskazany przez uprawnionego do jego odPioru.

§ 7

1. Stypendia finansowane są z doczodów własnycz
gminy. Icz liczPa i wysokość Pędzie corocznie
ustalana w zależności do środków zaplanowanycz
w Pudżecie gminy.

2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytu-
acji materialnej kandydata i nie ma czarakteru so-
cjalnego.

§ 8

Wykonanie uczwały powierza się Wójtowi Gminy
Marciszów.

§ 9

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą oPowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

HENRYK MAZUR
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Załącznik nr 1 do uchwałi Radi Gói-
ni Marciszww nr XVIII/94/08
z dnia 31 saicznia 2008 r. (poz. 795)
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR I/2/2008

z dnia 5 lutego 2008 r.

o zóianie uchwałi nr VIII/63/2007 Radi Góini Saoszowice z dnia
29 lisaopada 2007 r. w sprawie określenia wisokości saawek podaaku od
                           środkww aransporaowich w roku 2008

§ 1

W uczwale nr VIII/63/2007 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowycz
w roku 2008 wprowadza się następujące zmiany.
§ 1 ust. 1 otrzymuje Przmienieo
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowycz w roku 2008.
1. od samoczodów ciężarowycz o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazduo
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie200,00 zł
P) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 300,00 zł
c) powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton 400,00 zł

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uczwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wczodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą oPowią-
zującą od dnia 1 stycznia 2008 roku oraz podlega
ogłoszeniu na taPlicy ogłoszek w Pudynku Urzędu
Gminy Stoszowice.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

JANUSZ CENDROWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR I/9/2008

z dnia 5 lutego 2008 r.

w sprawie zóiani uchwałi nr VII/59/2007 Radi Góini Saoszowice z dnia
29 lisaopada 2007 r. w sprawie wiznaczenia inkasenaww podaaku rolnewow
                      leśnewo i od nieruchoóości od oswe  izicznich

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 6P ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 ze zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkacz i opłatacz lokalnycz (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969) Rada
Gminy Stoszowice uczwala, co następujeo

§ 1

W uczwale nr VII/59/2007 Rady Gminy Stoszowice z
dnia 29 listopada 2007 w sprawie wyznaczenia inka-
sentów podatku rolnego, leśnego i od nieruczomości
od osóP fizycznycz wprowadza się następujące zmianyo
§ 2 ust 2 otrzymuje Przmienieo
Za poPór podatku osoPom wymienionym w § 1 pkt
12–13 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2%
Prutto od poPranycz i odprowadzonycz na raczunek
gminy podatków.

§ 2

Wykonanie uczwały powierza się Wójtowi Gminy Sto-
szowice.

§ 3

Uczwała wczodzi w życie w 14 dni po  opuPlikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

JANUSZ CENDROWICZ



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4486  – Poz. 798 i 799

798

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR I/12/2008

z dnia 5 lutego 2008 r.

w sprawie usaalenia wwrnej saawki opłaai za usłuwi odeioru odpadww
koóunalnich i nieczisaości ciekłich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolityo Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminacz (tekst jednolity Dz. U. 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uczwala, co na-
stępujeo

§ 1

1. Ustala się następujące górne stawki za usługi wy-
wozu i utylizacji odpadów stałycz i nieczystości
ciekłyczo
1) w wypadku odpadów komunalnycz powstają-

cycz w gospodarstwacz domowycz w wysoko-
ści 7.50 zł miesięcznie od jednej osoPy zamiesz-
kującej daną nieruczomość,

2) w wypadku odPioru i transportu nieczystości
ciekłycz – w wysokości 50 zł za 1 m3,

3) 200,- zł/tona za wywóz nieczystości stałycz
komunalnycz na wysypisko.

2. Do cen ustalonycz w ramacz limitów, o którycz
mowa w punktacz 1, 2 i 3, należy doliczyć oPo-
wiązujący podatek VAT.

§ 2

Traci moc uczwała nr z dnia IV/17/2006 z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalania maksymal-

nycz opłat poPieranycz przez Gminę Stoszowice w
przypadku przejęcia przez Gminę oPowiązku usuwania
odpadów komunalnycz od właścicieli nieruczomości.

§ 3

Wykonanie uczwały powierza się Wójtowi Gminy Sto-
szowice.

§ 4

Uczwała wczodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ GMINZ

JANUSZ CENDROWICZ
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ZARZ DZENIE STAROSTY AEGNICKIEGO
NR 5/2008

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie usaalenia średniewo óiesięcznewo koszau uarzióania óieszkańca
w doóu poóoci społecznej na aerenie powiaau lewnickiewo w 2008 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarzą-
dzam, co następujeo

§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kakca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
legnickiego w 2008 roku w wysokościo
1) 2.387 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Doro-

słycz „Prząśnik” w Brenniku,
2) 1.709 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim

Polu.
§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wczodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od 1 stycznia 2008 r.

STAROSTA

JAROSŁAW HUMENNY
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ZARZ DZENIE STAROSTY AEGNICKIEGO
NR 8/2008

z dnia 4 lutego 2008 r.

zóieniające zarządzenie w sprawie usaalenia średniewo óiesięcznewo koszau
uarzióania óieszkańca w doóu poóoci społecznej na aerenie powiaau

lewnickiewo w 2008 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarzą-
dzam, co następujeo

§ 1

W zarządzeniu nr 5/2008 Starosty Legnickiego z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkakca w domu
pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w
2008 r. w § 1 pkt 2 otrzymuje Przmienieo
„2) 1.787 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Legnic-
kim Polu.”.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wczodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od 1 stycznia 2008 r.

STAROSTA

JAROSŁAW HUMENNY
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 6 lutego 2008 r.

poóiędzi Wojewodą Dolnośląskió Ra ałeó  Aurkowlańceów zwanió dalej
„Wojewodą”w a Powiaaeó  Aueińskió w ióieniu kawrewo działa Zarząd
Powiaau reprezenaowanió przez:

1. Małworzaaę Driwas-Majka – Saarosaę
2. Pioara Czekajło – Wicesaarosaę

zwanió dalej „Powiaaeó”

w sprawie powierzenia niekawrich zadań związanich z przeprowadzenieó
poeoru w 2008 r.

I. Podsaawa prawna porozuóienia

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.),

– art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszecznym oPowiązku oProny Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
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II. Zakres przedóioaowi porozuóienia

§ 1

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poPoru w 2008 r. na terenie Powiatu LuPikskiego, Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji, następujące zadaniao
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania trzecz lekarzy, to

jest lekarza specjalistę internistę, lekarza specjalistę czirurga i lekarza o dowolnej specjalizacji oraz śred-
niego personelu medycznego, w liczPie dwócz osóP, do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując
dodatkowo lekarzy o specjalnościacz jak wyżej, a także średni personel medyczny, którzy w zastępstwie
mogą pracować w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycz-
nycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz zgodnie ze zlece-
niem powiatowej komisji lekarskiej,

3) wypłacanie wynagrodzek za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej
komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji
poza godzinami pracy zawodowej,

4) pokrycie kosztów specjalistycznycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz,
jak również zwrot zakładom opieki zdrowotnej, o którycz mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzek
przysługującym lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wczodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej, a Piorącym udział w pracacz tej komisji w godzinacz pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozuóienia

§ 2

1. Powiat zoPowiązuje sięo
1) pokryć koszty wykonania specjalistycznycz Padak lekarskicz i oPserwacji szpitalnej poPorowycz oraz Pa-

dak psyczologicznycz zgodnie z cennikiem usług medycznycz, oPowiązującym w danym zakładzie opieki
zdrowotnej, do którego poPorowy został skierowany z zastrzeżeniem, że ceny Padak specjalistycznycz nie
mogą Pyć wyższe od cen, ujętycz w cenniku usług medycznycz właściwego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

2) Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poPoru oraz zadak, o którycz mowa wyżej, jak również na po-
krycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wczodzącycz w skład powia-
towej komisji lekarskiej, dotację celową w wysokości 39 000 zł (słownieo trzydzieści dziewięć tysięcy zło-
tycz) sklasyfikowaną w Pudżecie Wojewody na 2008 roko

dział 750 – Administracja PuPliczna, rozdział 75045 – Komisje PoPorowe, § 2110 – dotacje celowe z Pu-
dżetu pakstwa na zadania Pieżące z zakresu administracji rządowej.

3) Kwota tej dotacji może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanycz zadak.

§ 3

1. Powiat, rozliczając koszty przeprowadzenia poPoru, zoPowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznycz
Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnycz oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz z podaniem jednostko-
wycz kosztów wykonania tycz Padak oraz nazwisk i imion poPorowycz, którycz poddano wymienionym Pa-
daniom i oPserwacjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury oPciążenio-
we wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Kserokopie dokumentów przedkładanycz do rozliczek powinny Pyć zatwierdzone pod względem merytorycz-
nym i formalno-raczunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawionycz pracowników
starostwa powiatowego.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia poPoru musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwócz miesięcy od daty za-
kokczenia poPoru w Powiecie.

§ 4

1. Środki finansowe z Pudżetu Wojewody Dolnośląskiego, określone w § 2 ust. 2, Pędą przekazywane na ra-
czunek Powiatu do 31 stycznia 2008 r.

2. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem luP poPrane w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansacz puPlicznycz.

§ 5

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją zadak oPjętycz niniejszym porozumieniem za pomocą
Dyrektora Wydziału Spraw OPywatelskicz oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem icz kompetencji.
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IV. Posaanowienia końcowe

§ 6

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poPoru w roku 2008.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie wczodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w sześciu jednoPrzmiącycz egzemplarzacz.

Zarząd Powiatu

STAROSTA

MAŁGORZATA DRYGAS-MAJKA

WICESTAROSTA

PIOTR CZEKAJŁO

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLPSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r.

poóiędzi Wojewodą Dolnośląskió Ra ałeó Aurkowlańceów zwanió dalej
„Wojewodą”w a Powiaaeó Oławskió w ióieniu kawrewo działa Zarząd Powia-
au reprezenaowanió przez:

1. Marek Szponar
2. Ewa leszczak

zwanió dalej „Powiaaeó”

w sprawie powierzenia niekawrich zadań związanich z przeprowadzenieó
poeoru w 2008 r.

I. Podsaawa prawna porozuóienia

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.),

– art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszecznym oPowiązku oProny Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4490  – Poz. 802

II. Zakres przedóioaowi porozuóienia

§ 1

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poPoru w 2008 r. na terenie Powiatu Oławskiego, Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji, następujące zadaniao
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania trzecz lekarzy, to

jest lekarza specjalistę internistę, lekarza specjalistę czirurga i lekarza o dowolnej specjalizacji oraz śred-
niego personelu medycznego, w liczPie dwócz osóP, do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując
dodatkowo lekarzy o specjalnościacz jak wyżej, a także średni personel medyczny, którzy w zastępstwie
mogą pracować w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycz-
nycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz zgodnie ze zlece-
niem powiatowej komisji lekarskiej,

3) wypłacanie wynagrodzek za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej
komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji
poza godzinami pracy zawodowej,

4) pokrycie kosztów specjalistycznycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz,
jak również zwrot zakładom opieki zdrowotnej, o którycz mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzek
przysługującym lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wczodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej, a Piorącym udział w pracacz tej komisji w godzinacz pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozuóienia

§ 2

1. Powiat zoPowiązuje sięo
1) pokryć koszty wykonania specjalistycznycz Padak lekarskicz i oPserwacji szpitalnej poPorowycz oraz Pa-

dak psyczologicznycz zgodnie z cennikiem usług medycznycz, oPowiązującym w danym zakładzie opieki
zdrowotnej, do którego poPorowy został skierowany z zastrzeżeniem, że ceny Padak specjalistycznycz nie
mogą Pyć wyższe od cen, ujętycz w cenniku usług medycznycz właściwego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

2) Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poPoru oraz zadak, o którycz mowa wyżej, jak również na po-
krycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wczodzącycz w skład powia-
towej komisji lekarskiej, dotację celową w wysokości 28 000 zł (słownieo dwadzieścia osiem tysięcy zło-
tycz) sklasyfikowaną w Pudżecie Wojewody na 2008 roko

dział 750 – Administracja PuPliczna, rozdział 75045 – Komisje PoPorowe, § 2110 – dotacje celowe z Pu-
dżetu pakstwa na zadania Pieżące z zakresu administracji rządowej.

3) Kwota tej dotacji może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanycz zadak.

§ 3

1. Powiat, rozliczając koszty przeprowadzenia poPoru, zoPowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznycz
Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnycz oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz z podaniem jednostko-
wycz kosztów wykonania tycz Padak oraz nazwisk i imion poPorowycz, którycz poddano wymienionym Pa-
daniom i oPserwacjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury oPciążenio-
we wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Kserokopie dokumentów przedkładanycz do rozliczek powinny Pyć zatwierdzone pod względem merytorycz-
nym i formalno-raczunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawionycz pracowników
starostwa powiatowego.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia poPoru musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwócz miesięcy od daty za-
kokczenia poPoru w Powiecie.

§ 4

1. Środki finansowe z Pudżetu Wojewody Dolnośląskiego, określone w § 2 ust. 2, Pędą przekazywane na ra-
czunek Powiatu do 31 stycznia 2008 r.

2. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem luP poPrane w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansacz puPlicznycz.

§ 5

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją zadak oPjętycz niniejszym porozumieniem za pomocą
Dyrektora Wydziału Spraw OPywatelskicz oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem icz kompetencji.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4491  – Poz. 802 i 803

IV. Posaanowienia końcowe

§ 6

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poPoru w roku 2008.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie wczodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w sześciu jednoPrzmiącycz egzemplarzacz.

Zarząd Powiatu

STAROSTA

MAREK SZPONAR

WICESTAROSTA

EWA LESZCZAK

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLPSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

803

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 7 lutego 2008 r.

poóiędzi Wojewodą Dolnośląskió Ra ałeó Aurkowlańceów zwanió dalej
„Wojewodą”w a Powiaaeó Wołowskió w ióieniu kawrewo działa Zarząd
Powiaau reprezenaowanió przez:

1. Saarosaę Wołowskiewo Macieja Nejóana
2. Wicesaarosaę Wołowskiewo Marka Cukrowskiewo

zwanió dalej „Powiaaeó”

w sprawie powierzenia niekawrich zadań związanich z przeprowadzenieó
poeoru w 2008 r.

I. Podsaawa prawna porozuóienia

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.),

– art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszecznym oPowiązku oProny Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4492  – Poz. 803

II. Zakres przedóioaowi porozuóienia

§ 1

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poPoru w 2008 r. na terenie Powiatu Wołowskiego, Wojewoda Dolno-
śląski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji, następujące zadaniao
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania trzecz lekarzy, to

jest lekarza specjalistę internistę, lekarza specjalistę czirurga i lekarza o dowolnej specjalizacji oraz śred-
niego personelu medycznego, w liczPie dwócz osóP, do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując
dodatkowo lekarzy o specjalnościacz jak wyżej, a także średni personel medyczny, którzy w zastępstwie
mogą pracować w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycz-
nycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz zgodnie ze zlece-
niem powiatowej komisji lekarskiej,

3) wypłacanie wynagrodzek za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej
komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji
poza godzinami pracy zawodowej,

4) pokrycie kosztów specjalistycznycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz,
jak również zwrot zakładom opieki zdrowotnej, o którycz mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzek
przysługującym lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wczodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej, a Piorącym udział w pracacz tej komisji w godzinacz pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozuóienia

§ 2

1. Powiat zoPowiązuje sięo
1) pokryć koszty wykonania specjalistycznycz Padak lekarskicz i oPserwacji szpitalnej poPorowycz oraz Pa-

dak psyczologicznycz zgodnie z cennikiem usług medycznycz, oPowiązującym w danym zakładzie opieki
zdrowotnej, do którego poPorowy został skierowany z zastrzeżeniem, że ceny Padak specjalistycznycz nie
mogą Pyć wyższe od cen, ujętycz w cenniku usług medycznycz właściwego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

2) Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poPoru oraz zadak, o którycz mowa wyżej, jak również na po-
krycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wczodzącycz w skład powia-
towej komisji lekarskiej, dotację celową w wysokości 21 000 zł (słownieo dwadzieścia jeden tysięcy zło-
tycz) sklasyfikowaną w Pudżecie Wojewody na 2008 roko

dział 750 – Administracja PuPliczna, rozdział 75045 – Komisje PoPorowe, § 2110 – dotacje celowe z Pu-
dżetu pakstwa na zadania Pieżące z zakresu administracji rządowej.

3) Kwota tej dotacji może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanycz zadak.

§ 3

1. Powiat, rozliczając koszty przeprowadzenia poPoru, zoPowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznycz
Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnycz oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz z podaniem jednostko-
wycz kosztów wykonania tycz Padak oraz nazwisk i imion poPorowycz, którycz poddano wymienionym Pa-
daniom i oPserwacjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury oPciążenio-
we wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Kserokopie dokumentów przedkładanycz do rozliczek powinny Pyć zatwierdzone pod względem merytorycz-
nym i formalno-raczunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawionycz pracowników
starostwa powiatowego.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia poPoru musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwócz miesięcy od daty za-
kokczenia poPoru w Powiecie.

§ 4

1. Środki finansowe z Pudżetu Wojewody Dolnośląskiego, określone w § 2 ust. 2, Pędą przekazywane na ra-
czunek Powiatu do 31 stycznia 2008 r.

2. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem luP poPrane w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansacz puPlicznycz.

§ 5

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją zadak oPjętycz niniejszym porozumieniem za pomocą
Dyrektora Wydziału Spraw OPywatelskicz oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem icz kompetencji.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4493  – Poz. 803 i 804

IV. Posaanowienia końcowe

§ 6

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poPoru w roku 2008.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie wczodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w sześciu jednoPrzmiącycz egzemplarzacz.

Zarząd Powiatu

STAROSTA

MACIEJ NEJMAN

WICESTAROSTA

MAREK CUKROWSKI

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLPSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

804

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r.

poóiędzi Wojewodą Dolnośląskió Ra ałeó Aurkowlańceów zwanió dalej
„Wojewodą” a Powiaaeó Wołowskiów w ióieniu kawrewo działa Zarząd
Powiaau reprezenaowanió przez:

1. Saarosaę Powiaau Wrocławskiewo Andrzeja Wąsika
2. Wiecsaarosaę Powiaau Wrocławskiewo Ireneusza Słoóę

zwanió dalej „Powiaaeó”

w sprawie powierzenia niekawrich zadań związanich z przeprowadzenieó
poeoru w 2008 r.

I. Podsaawa prawna porozuóienia

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.),

– art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszecznym oPowiązku oProny Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4494  – Poz. 804

II. Zakres przedóioaowi porozuóienia

§ 1

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poPoru w 2008 r. na terenie Powiatu Wrocławskiego, Wojewoda Dolno-
śląski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji, następujące zadaniao
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania trzecz lekarzy, to

jest lekarza specjalistę internistę, lekarza specjalistę czirurga i lekarza o dowolnej specjalizacji oraz śred-
niego personelu medycznego, w liczPie dwócz osóP, do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując
dodatkowo lekarzy o specjalnościacz jak wyżej, a także średni personel medyczny, którzy w zastępstwie
mogą pracować w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycz-
nycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz zgodnie ze zlece-
niem powiatowej komisji lekarskiej,

3) wypłacanie wynagrodzek za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej
komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji
poza godzinami pracy zawodowej,

4) pokrycie kosztów specjalistycznycz Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnej oraz Padak psyczologicznycz,
jak również zwrot zakładom opieki zdrowotnej, o którycz mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzek
przysługującym lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wczodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej, a Piorącym udział w pracacz tej komisji w godzinacz pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozuóienia

§ 2

1. Powiat zoPowiązuje sięo
1) pokryć koszty wykonania specjalistycznycz Padak lekarskicz i oPserwacji szpitalnej poPorowycz oraz Pa-

dak psyczologicznycz zgodnie z cennikiem usług medycznycz, oPowiązującym w danym zakładzie opieki
zdrowotnej, do którego poPorowy został skierowany z zastrzeżeniem, że ceny Padak specjalistycznycz nie
mogą Pyć wyższe od cen, ujętycz w cenniku usług medycznycz właściwego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

2) Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poPoru oraz zadak, o którycz mowa wyżej, jak również na po-
krycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wczodzącycz w skład powia-
towej komisji lekarskiej, dotację celową w wysokości 38 000 zł (słownieo trzydzieści osiem tysięcy zło-
tycz) sklasyfikowaną w Pudżecie Wojewody na 2008 roko

dział 750 – Administracja PuPliczna, rozdział 75045 – Komisje PoPorowe, § 2110 – dotacje celowe z Pu-
dżetu pakstwa na zadania Pieżące z zakresu administracji rządowej.

3) Kwota tej dotacji może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanycz zadak.

§ 3

1. Powiat, rozliczając koszty przeprowadzenia poPoru, zoPowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznycz
Padak lekarskicz, oPserwacji szpitalnycz oraz Padak psyczologicznycz poPorowycz z podaniem jednostko-
wycz kosztów wykonania tycz Padak oraz nazwisk i imion poPorowycz, którycz poddano wymienionym Pa-
daniom i oPserwacjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury oPciążenio-
we wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Kserokopie dokumentów przedkładanycz do rozliczek powinny Pyć zatwierdzone pod względem merytorycz-
nym i formalno-raczunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawionycz pracowników
starostwa powiatowego.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia poPoru musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwócz miesięcy od daty za-
kokczenia poPoru w Powiecie.

§ 4

1. Środki finansowe z Pudżetu Wojewody Dolnośląskiego, określone w § 2 ust. 2, Pędą przekazywane na ra-
czunek Powiatu do 31 stycznia 2008 r.

2. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem luP poPrane w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansacz puPlicznycz.

§ 5

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją zadak oPjętycz niniejszym porozumieniem za pomocą
Dyrektora Wydziału Spraw OPywatelskicz oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem icz kompetencji.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4495  – Poz. 804 i 805

IV. Posaanowienia końcowe

§ 6

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poPoru w roku 2008.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie wczodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w sześciu jednoPrzmiącycz egzemplarzacz.

Zarząd Powiatu

STAROSTA

ANDRZEJ WĄSIK

WICESTAROSTA

IRENEUSZ SŁOMA

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLPSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

805

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 lutego 2008 r.
pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim reprezentowanym przezo
1. Pana Jacka Włodygę – Starostę Jeleniogórskiego
2. Pana Pawła Kwiatkowskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego
przy kontrasygnacie
Pani Grażyny Bojęć – SkarPnika Powiatu
zwanym dalej „Powierzającym”
a Miastem Jelenia Góra reprezentowanym przezo
Pana Marka OPręPalskiego – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
przy kontrasygnacie
Pani Janiny  Nadolskiej – SkarPnika Miasta

zwanym dalej „Przyjmującym”

w sprawie powierzenia Miasau Aelenia Gwra zadań powiaaowej eielioaeki
puelicznej dla powiaau jeleniowwrskiewo.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i
art.19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o PiPliotekacz (Dz. U.
Nr 85, poz.539 z późn. zm.) ustala się, co następujeo

§ 1

Powierzający przekazuje do wykonania, za pośrednictwem Grodzkiej BiPlioteki PuPlicznej w Jeleniej Gó-
rze, następujące zadania na rzecz samorządowycz PiPliotek puPlicznycz znajdującycz się na terenie po-
wiatu jeleniogórskiegoo

• zapewnienie mieszkakcom gmin powiatu jeleniogórskiego dostępu do literatury naukowej, popularno-
naukowej i literatury pięknej, zPiorów regionalnycz, książki mówionej, prasy poprzez zakup książek uzu-
pełniający zPiory oraz prenumeratę uzupełniającą zPiór gazet i czasopism,

• kontynuacja gromadzenia i tworzenia KsięgozPioru Wymiennego Grodzkiej BiPlioteki jako uzupełnienie
oferty czytelniczej PiPliotek puPlicznycz powiatu jeleniogórskiego na rzecz dzieci i młodzieży, udostęp-
nianego PiPliotekom samorządowym w postaci depozytu,

• dofinansowanie części kosztów utrzymania Wypożyczalni Naukowej,
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• koszty instruktażu, doradztwa i konsultacji w zakresie rozwiązywania proPlemów organizacyjnycz i me-
rytorycznycz PiPliotek puPlicznycz powiatu jeleniogórskiego,

• koszty organizacji szkolek oraz doskonalenia zawodowego PiPliotekarzy,
• świadczenie usług informacyjnycz oraz udzielanie pomocy PiPliotekom samorządowym przy opracowy-

waniu rocznycz sprawozdak opisowycz i statystycznycz z działalności PiPliotecznej.

§ 2

1. Na realizację powyższego zadania Powierzający zaplanował w Pudżecie powiatu jeleniogórskiego na rok
2008 dotację celową w wysokości 50.000,00 zł (słownieo pięćdziesiąt tysięcy złotycz) oPejmującą
wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. zadak.

2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie z uczwałą nr XIV/91/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z
dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Pudżetu powiatu jeleniogórskiego na 2008  rok.

3. Środki finansowe, o którycz mowa w ust. 1, zostaną przekazane przelewem w trzecz ratacz na konto
Urzędu Miasta w Jeleniej Górzeo Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze, nr 29 11602202 0000 0000
60115547, w tymo

• 20.000 zł – przelew 1 raty w terminie do 30 kwietnia,
• 15.000 zł – przelew 2 raty w terminie do 31 sierpnia,
• 15.000 zł – przelew 3 raty w terminie do 31 października.

§ 3

Realizacja zadania powierzonego przez BiPliotekę następować powinna w tryPie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówiek puPlicznycz (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

§ 4

1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej Pudżetu powiatu przyznanej
na realizację powierzonycz zadak określonycz w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 15
stycznia 2009 r.

2. Powierzający zastrzega soPie prawo do kontroli wykorzystania przyznanycz na mocy niniejszego poro-
zumienia środków finansowycz.

§ 5

W przypadku niewykonania zadania Przyjmujący zoPowiązuje się zwrócić otrzymane środki finansowe
na konto Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Bank Oczrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny
w Jeleniej Górze, nr 90 1540 1199 2036 8064 8820 0001 w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 6

1. W uzasadnionycz przypadkacz dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w
czasie trwania porozumienia za zgodą stron.

2. Zmiany, o którycz mowa w ust. 1 mogą Pyć dokonywane tylko w aneksie do porozumienia w formie pi-
semnej.

§ 7

Zadania, o którycz mowa w § 1 niniejszego porozumienia, Pędą realizowane do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jednoPrzmiącycz egzemplarzacz, z którycz po dwa otrzy-
muje każda ze stron, oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, w celu opuPlikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powiat Jeleniogórski

STAROSTA

JACEK WŁODYGA

WICESTAROSTA

PAWEŁ KWIATKOWSKI

Miasto Jelenia Góra

PREZZDENT

MAREK OBRĘBALSKI

z up. SkarPnika
Zastępca skarPnika

JOLANTA WOJCIAKOWSKA



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 62 –  4497  – Poz. 806

806

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISAI BEZPIECZEŃSTWA I PORZ DKU
PRZY STAROŚCIE AAWORSKIM ZA ROK 2007

Komisja Bezpieczekstwa i Porządku powołana została Postanowieniem Starosty Jaworskiego
nr 1/2007 z dnia 8 stycznia 2007 roku oraz uzupełniona Postanowieniem nr 5/2007 z dnia
14 czerwca 2007 roku, na podstawie art. 38 a ust. 1 i ust. 5pkt. 1–9 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592). Głównym zada-
niem Komisji jest realizacja zadak Starosty w zakresie porządku puPlicznego i Pezpieczekstwa
oPywateli na terenie powiatu w ramacz zwierzcznictwa nad powiatowymi służPami, inspekcja-
mi, strażami oraz zadak z tego zakresu określonycz w ustawacz.

Skład Komisji przedstawiał się następującoo

– Saanisław Aaskowski – Starosta Jaworski – Przewodniczący
– Michał Aenkiewicz – Wicestarosta Jaworski, radny, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze,
– Marek Zieliński – radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczekstwa,

Rolnictwa i Integracji Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze,
– Mirosław Koluszko – radny Rady Miejskiej w Jaworze, Przewodniczący Komisji Porządku

PuPlicznego i Statutu – delegowany przez samorząd Gminy Jawor,
– Aacek Machinia, WicePurmistrz Bolkowa – delegowany przez samorząd Miasta i Gminy

Bolków,
– Maciej Płwciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
– Krziszao  Aaworski – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
– Aeszek Draeczik – ekspert Zespołu ds. Nieletnicz i Patologii Sekcji Prewencji Komendy

Powiatowej Policji w Jaworze,
– Araur Socha – z-ca Prokuratora Rejonowego w Jaworze – delegowany przez Prokuratora

Okręgowego w Legnicy,
Osoei eiorące udział w pracach Koóisji z włoseó doradczióo
– Aanusz Holicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
– Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
– Aan Sera in – Prezes Powiatowego Związku OSP w Jaworze,
– Mariola Aaeriwa –Komendantka Oczotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
– Renaaa Węwiel – inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw OPywatelskicz Starostwa

Powiatowego

Koóisja przijęła w planie praci na 2007 rok nasaępujące aeóaai:

1. Przyjęcie „Sprawozdania Komisji z pracy w roku 2006”.
2. Przyjęcie informacji o realizacji „Powiatowego Programu ZapoPiegania Przestępczości oraz

Poprawy Porządku PuPlicznego i Bezpieczekstwa OPywateli na lata 2003–2006” za rok
2006.

3. Zaopiniowanie projektu Pudżetu powiatu na rok 2007 w zakresie zadak Starosty dotyczą-
cycz porządku puPlicznego i Pezpieczekstwa oPywateli.

4. Przyjęcie planu pracy na rok 2007.
5. Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Oczrony Środowiska na oPszarze powiatu

jaworskiego w 2006 roku, przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Oczrony Środowi-
ska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwesty-
cji, Integracji Europejskiej, Promocji, Leśnictwa, Rolnictwa i Oczrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Jaworze.

6. Przyjęcie sprawozdak komendantów powiatowycz Policji i Pakstwowej Straży Pożarnej z
pracy komend w roku 2006.

7. Konsultacje oraz opracowanie nowego „Programu Poprawy Bezpieczekstwa” na lata
2007–2010.

8. Spotkanie Komisji z przedstawicielami samorządów lokalnycz oraz dyrektorów szkół gimna-
zjalnycz i ponadgimnazjalnycz z terenu powiatu, w sprawie zjawiska ryzyka uzależniek od
narkotyków na podstawie Raportu mgr BarPary Krasiczykskiej z roku 2004.

9. Informacja o możliwościacz pozyskania środków zewnętrznycz w zakresie Pezpieczekstwa
dla samorządu powiatowego oraz komend powiatowycz Policji i PSP, a także informacja o
pomocy rzeczowej i finansowej ze strony samorządów gminnycz i powiatowego na rzecz
Pezpieczekstwa.

10. Zaopiniowanie projektu Pudżetu powiatu na 2008 rok w zakresie zadak Starosty dotyczą-
cycz porządku puPlicznego i Pezpieczekstwa oPywateli.
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11. Ocena realizacji Powiatowego Programu ZapoPiegania Przestępczości oraz poprawy Po-
rządku PuPlicznego i Bezpieczekstwa OPywateli na lata 2007–2010, za rok 2007.

12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczekstwa i Porządku z pracy w roku 2007.
W ciągu 2007 roku Komisja odPyła 6 posiedzek.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji odPyło się w dniu 15 stycznia 2007 roku, podczas
którego Starosta Jaworski – Stanisław Laskowski – Przewodniczący Komisji zaprezentował
wszystkicz członków Komisji oraz osoPy Piorące udział w jej pracacz z głosem doradczym, a
także przedstawił zePranym zakres prac Komisji.
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Bezpieczekstwa i Porządku w roku
2006, po czym, pozytywnie oceniła Informację z realizacji „Powiatowego Programu ZapoPiega-
nia Przestępczości oraz Poprawy Porządku PuPlicznego i Bezpieczekstwa OPywateli na lata
2003 – 2006” za rok 2006. OPa dokumenty, zgodnie z oPowiązującymi przepisami, skierowała
pod oPrady Rady Powiatu w Jaworze.
Zapoznano się z projektem Pudżetu powiatu jaworskiego na rok 2007 w zakresie Pezpieczek-
stwa. Przy okazji powróciła sprawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Po-
wiatowej PSP w Jaworze. Ponieważ w roku 2007 zakup podnośnika zydraulicznego Pył możli-
wy dzięki dotacji celowej z Pudżetu pakstwa, Komisja ustaliła, iż kolejnym niezPędnym sprzę-
tem dla Komendy jest średni samoczód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym. W tej
sprawie prowadzone są rozmowy z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Purmi-
strzami i wójtami z terenu powiatu jaworskiego. Omówiono także potrzePy sprzętowe Komendy
Powiatowej Policji, w tym radiowozu typu furgon, sprzętu komputerowego oraz fotoradaru, któ-
ry stanowi priorytet.
Ostateczną decyzję – czyli pozytywną opinię o projekcie Pudżetu, Komisja podjęła na kolejnym
swoim posiedzeniu w lutym. Ponadto zapoznała się z „Informacją o działalności Inspekcji
Oczrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatury w Legnicy” w zakresie wyników monitoringu
powietrza, wód powierzczniowycz i podziemnycz na terenie powiatu jaworskiego, oraz wyni-
kami kontroli przeprowadzonycz przez Inspekcję w roku 2006.
Ze względu na potrzePę opracowania nowego Programu Poprawy Bezpieczekstwa w powiecie
jaworskim, co jest zadaniem Komisji Bezpieczekstwa i Porządku, w dniu 16 marca z inicjatywy
Przewodniczącego Komisji odPyło się spotkanie konsultacyjne Komisji z przedstawicielami sa-
morządów, służP, inspekcji, urzędów i instytucji zainteresowanycz wspólnym opracowaniem
Programu.
 ZPiegło się to w czasie z rozpowszecznianiem w kraju „Rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznycz zaczowak RAZEM BEZPIECZNIEJ uczwalonego przez Radę Mini-
strów w dniu 18 grudnia 2006 roku. Program ten ma za zadanie ograniczyć skalę zjawisk i za-
czowak, które Pudzą powszeczny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jednym z najważniejszycz
celów tego programu jest zapoPieganie przestępczości i aspołecznym zaczowaniom poprzez
zaktywizowanie i zdynamizowanie działak administracji rządowej na rzecz współpracy z admini-
stracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Spotkanie w dniu
16 marca, ukazało szeroki aspekt pojęcia Pezpieczekstwa. Wspólnie postanowiono, iż opraco-
wując nowy Program Poprawy Bezpieczekstwa dla powiatu jaworskiego autorzy odstąpią od
tradycyjnego, wąskiego rozumienia proPlematyki Pezpieczekstwa, odnoszącego się z reguły do
działak Policji i rozszerzą je także na Pezpieczekstwo przeciwpożarowe, sanitarno-
epidemiologiczne, ekologiczne, drogowe, Pudowlane, oPrót gospodarczy oraz działania w sferze
profilaktyki. Stąd też o współpracę w zakresie opracowania Programu poproszono komendy
powiatowe Policji i Pakstwowej Straży Pożarnej, Pakstwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora Weterynarii, Zarząd Dróg
Powiatowycz, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd SkarPowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz samorządy lokalne i organizacje współpracujące.
 Na podstawie nadesłanycz materiałów opracowano projekt „Powiatowego Programu ZapoPie-
gania Przestępczości oraz Poprawy Porządku PuPlicznego i Bezpieczekstwa OPywateli na lata
2007 – 2010” i zaprezentowano go na posiedzeniu Komisji Bezpieczekstwa w dniu 13 kwietnia
2007 roku. Po uwzględnieniu uwag i uzupełniek, projekt Programu skierowano do Zarządu Po-
wiatu oraz komisji resortowej Rady Powiatu. Ostatecznie w dniu 26 kwietnia 2007 roku Rada
Powiatu w Jaworze przyjęła Program na lata 2007 – 2010, utrzymując jednocześnie zwyczaj
corocznego zapoznawania się z informacją o jego realizacji.
 Wykorzystując okazję, iż rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznycz zaczo-
wak „RAZEM BEZPIECZNIEJ” przewiduje finansowanie programów samorządowycz przygoto-
wanycz w kierunku poprawy Pezpieczekstwa, z inicjatywy Komisji w miesiącu wrześniu 2007
r. Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP oraz Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie przygotowały 4 projekty do sfinansowania i realizacji w roku 2008. Projekty powyższe
przesłano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznycz i Administracji – głównego koordynatora Pro-
gramu Rządowego.
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W dniu 18 czerwca 2007 roku Komisja Bezpieczekstwa na swoim kolejnym posiedzeniu zapo-
znała się ze „Sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaworze za rok
2006” oraz przyjęła informację Komendanta Powiatowego PSP z pracy Komendy w roku 2006 i
o stanie Pezpieczekstwa przeciwpożarowego na terenie powiatu. Komisja pozytywnie oceniła
pracę oPu komend i skierowała oPa dokumenty pod oPrady Rady Powiatu.
 Podczas ostatniego posiedzenia Komisji jej członkowie przyjęli informację o realizacji „Powia-
towego Programu ZapoPiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku PuPlicznego i Bezpie-
czekstwa OPywateli na lata 2007 - 2010” za rok 2007, zaopiniowali projekt Pudżetu powiatu
jaworskiego na rok 2008 w zakresie Pezpieczekstwa, przyjęli informację o możliwościacz pozy-
skiwania zewnętrznycz środków finansowycz na potrzePy Pezpieczekstwa oraz o pomocy rze-
czowej i finansowej, jakiej udzieliły Policji i Pakstwowej Straży Pożarnej samo-rządy powiatowy
i gminne. Przyjęto także sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2007.
Temat dotyczący zjawiska ryzyka uzależniek od narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz spo-
tkanie z przedstawicielami samorządów gminnycz oraz z dyrektorami szkół gimnazjalnycz i po-
nadgimnazjalnycz postanowiono przełożyć na rok 2008, w związku z pojawieniem się koniecz-
ności opracowania nowego raportu w tym zakresie.

STAROSTA

STANISŁAW LASKOWSKI

807

OGŁOSZENIE STAROSTY ZABKOWICKIEGO

1. Starosta ZąPkowicki ogłasza, że wyłożony do wglądu w dniacz od
6 lutego do 24 lutego 2006 r, w siedziPie starostwa przy ul. B. Prusa 5
w pokoju nr 306, projekt opisowo-kartograficzny modernizacji operatu
ewidencji gruntów i Pudynków zakładający ewidencje Pudynków i lokali
oPręPu BARDO, miasta Bardo – stał się operatem ewidencji gruntów i
lokali oPręP Bardo, miasta Bardo, powiatu ZąPkowickiego.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji
gruntów i Pudynków w operacie opisowo-kartograficznym oPręPu Bardo,
miasta Bardo, może w terminie 30 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego informacji, o której mowa w
ogłoszeniu, zgłaszać zarzuty do tycz danycz.
(art.24a, pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne – t.j. Dz. t. śr 240, poz.2027 ze zm.)
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Egzemplarze Pieżące i z lat uPiegłycz oraz załączniki można naPywaćo

1) w punktacz sprzedażyo

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstakców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. SkarPka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałPrzyczu, 58-300 WałPrzycz, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie OPsługi Urzędu,

50-951 Wrocław, pl. Powstakców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

ZPiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszecznego wglądu w BiPliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

pl. Powstakców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanycz dzienników dostępna jest w Internecie na stronieo
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