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2100

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XL/636/09

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie prwesswaaieepia Wszewłcwsie s Swpiaaka Speezakisaaewpe s
we Wrseiawiu

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.1)) oraz art. 36 i 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dacd opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2))
ucdwala się, co następuje:

§ 1

Przekształca się strukturę organizacyjną Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
poprzez utworzenie Pracowni Elektrofizjologii.

§ 2

Wykonanie niniejszej ucdwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWWDZTYWA DOLNOŚLĄSKIEGO

JERZY POKÓJ

-------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167,
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,
Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570.

2101

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
NR XXXNI/233/09

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wmiapa uehwaia pr XXIII/143/08 Raca Miezssiez w Głrwe w cpia
30 ewerwea 2008 r. sraw uehwaia pr XXIN/158/08 Raca Miezssiez w Głrwe
w cpia 18 kipea 2008 r. w sprawie usaakepia saref piaape s parsswapia
i spiaa wa parsswapie pszawcłw samsehscswaeh pa crs aeh pubkiewpaeh,
w sarefaeh piaape s parsswapia pa aerepie miasaa Głra (s isswspe
w Dwieppisu Urwęcswam Wszewłcwawa Dskpswkmssie s Nr 211, psw. 2339
w cpia 4 sierppia 2008 r. sraw Nr 225, psw. 2535 w cpia 26 sierppia 2008 r.)

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 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. Dz. U. 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. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1–4, art. 13f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogacd publicznycd (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Dz. U. Nr 192, poz. 1381) Rada Miejska w Górze ucdwala, co
następuje:
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§ 1

W ucdwale nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia
stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie
pojazdów samocdodowycd na drogacd publicznycd
w strefacd płatnego parkowania na terenie miasta
Góra wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Parkujący zobowiązany jest uiszczać opłaty,
o którycd mowa w § 3
a) w przypadku opłat, o którycd mowa w punk-

tacd 1, 2, bezpośrednio po wjeździe na par-
king,

b) w przypadku opłat, o którycd mowa w punk-
cie 5, przelewem lub w kasie na racdunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy,

c) przedłuUenie czasu parkowania winno być
opłacone bezpośrednio po zakończeniu do-
tycdczasowego czasu płatnego postoju.

W ucdwale nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej
w Górze z dnia 18 lipca 2008 r. paragraf 5
otrzymuje brzmienie:
1) Ustala się, Ue w przypadku stwierdzenia bra-

ku uiszczenia opłaty za postój, o którycd
mowa w § 3, kontrolujący wystawia zawia-
domienie o obciąUeniu opłatą dodatkową
w wysokości 50,00 zł.

2) Ustala się, Ue w przypadku przekroczenia
czasu postoju opłaconego w danym dniu,
kontrolujący wystawia zawiadomienie o ob-
ciąUeniu opłatą dodatkową w wysokości
20,00 zł.

3) Opłaty, o którycd mowa w pkt. 1 i 2, opłaca
się w kasie lub na racdunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Górze.

4) Kontrolę prawidłowości uiszczania opłaty
za parkowanie pojazdów w strefie płatnego
parkowania sprawują funkcjonariusze StraUy
Miejskiej lub osoba zatrudniona przez Burmi-
strza.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Góry.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po 14 dniacd od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ PATRONOWSKI

2102

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
NR XXXNII/174/09

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w   sprawie    upsważpiepia    Kierswpisa    Owrscsa   Psmsea   Spsieewpez
w Miersswswie cs pscezmswapia cwiaiań wsbee ciużpisłw akimepaaeazpaeh

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7
z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa ucdwala, co następuje:

§ 1

UpowaUnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mieroszowie do podejmowania działań
wobec dłuUników alimentacyjnycd z Funduszu Ali-
mentacyjnego, wynikającycd z ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.).

§ 2

UpowaUnienie wydaje się na czas nieokreślony.

§ 3

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Mieroszowa.

§ 4

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

JUSTYNA ROGULSKA
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2103

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
NR XXIN/113/2009

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie usaakepia „Re ukamipu ssrewkazmee s wasssswć saawes i swewe-
 łiswe warupsi prwawpawapia pauewaeieksm cscaasłw: wa wasiu ę kaa, ms-
aawaeazpe s, fupseazpe s, wa warupsi praea sraw swewe łiswe warupsi
sbkiewapia i wapiaeapia wapa rscwepia wa  scwipa pspacwamiarswe i  scwi-
pa csraźpaeh wasaępsaw, wasssswć pauewaeiekssie s cscaasu mieswsapis-
we s sraw swewe łiswe wasaca ze s prwawpawapia i wapiaeapia pauewaeie-
ksm waarucpispam w swssiaeh, cka sałraeh sr apem prswacwmeam zesa
                                   Miasas i Gmipa Mięcwabłrw”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnycd stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycd warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska
w Międzyborzu ucdwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin określający wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom, zatrudnionym w szkołacd, dla któ-
rycd organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Międzybórz, dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnycd zastępstw, wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania.

I. Dscaaes wa wasiu ę kaa

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
cieli prawa do dodatku za wysługę lat określają
odrębne przepisy.

II. Dscaaes msaawaeazpa

1. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
przysługuje w szczególności za:
1) właściwą politykę kadrową;
2) rzetelne opracowanie i realizację planu finan-

sowego szkoły;
3) osiągnięcia dydaktyczne, wycdowawcze i

 opiekuńcze oraz autorskie opracowania;
4) troskę o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny

szkoły, w tym estetykę otoczenia;
5) operatywność w działaniacd, skutkującycd

wyUszym poziomem wyposaUenia pomiesz-
czeń dydaktycznycd;

6) współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie realizacji zadań edukacyjnycd
i wycdowawczycd oraz zaleceń i wniosków
organu prowadzącego;

  7) kształtowanie atmosfery pracy w szkole,
słuUącej realizacji statutowycd zadań przez
podległycd pracowników;

  8) wyzwalanie lepszej jakości pracy, odzwier-
ciedlonej sukcesami uczniów w olimpiadacd,
konkursacd, turniejacd i zawodacd;

  9) organizację czasu wolnego uczniów;
10) samodzielność i inicjatywę w rozwiązywaniu

problemów.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przysłu-

guje w szczególności za:
  1) osiąganie w pracy dydaktyczno-wycdowaw-

czej pełnej realizacji programu nauczania;
  2) nowatorskie projekty pedagogiczne;
  3) osiągnięcia w procesie nauczania ucznia

słabego i wybitnie zdolnego;
  4) prowadzenie lekcji otwartycd w ramacd

prac zespołu przedmiotowego lub z własnej
inicjatywy;

  5) właściwe rozpoznanie środowiska wycdo-
wawczego uczniów oraz aktywne i efek-
tywne działanie na rzecz uczniów potrzebu-
jącycd szczególnej opieki;

  6) systematyczne podnoszenie umiejętności
zawodowycd;

  7) prezentowanie własnego dorobku pedago-
gicznego;

  8) prowadzenie lekcji koleUeńskicd i przejawia-
nie aktywności w ramacd wewnątrz-
szkolnego zespołu doskonalenia zawodowe-
go;

  9) publikacje naukowe związane z warsztatem
pracy;

10) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy
dydaktycznej;

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej;
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12) terminowe i rzetelne wywiązywanie się
z poleceń  słuUbowycd;

13) inne sukcesy promujące szkołę.
3. Dodatek przysługuje nauczycielom posiadającym

co najmniej dobrą ocenę pracy.
4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczy-

cielom:
1) staUystom;
2) którzy nie przepracowali co najmniej 1 pełne-

go roku szkolnego w szkołacd na terenie
gminy.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niU 6 miesięcy i nie dłuU-
szy niU 12 miesięcy.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektorowi
ustala burmistrz, natomiast wicedyrektorowi
i nauczycielom – dyrektor.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje
się w formie pisemnej.

8. Nauczyciele kontraktowi, mianowani, dyplomo-
wani oraz dyrektorzy mogą otrzymać dodatek
motywacyjny do 50% icd wynagrodzenia za-
sadniczego.

9. Kwoty naliczonego dodatku zaokrągla się do
pełnycd złotycd w taki sposób, Ue kwotę 0,49 zł
pomija się, a co najmniej 0,50 zł zaokrągla się
w górę do pełnego złotego.

III. Dscaaes fupseazpa

1. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości:

Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie
(% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta

Nauczyciela)
Lp. Funkcja

od do
1. Dyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej,

przedszkola
30% 70%

2. Wicedyrektor gimnazjum i szkoły podstawowej 20% 50%
3. Opiekun stażu 3% 5%
4. Wychowawca klasy oraz w przedszkolu

i w oddziale przedszkolnym przy szkole pod-
stawowej

2% 4%

5. Doradca metodyczny 5% 20%
6. Nauczyciel konsultant 8% 25%

2. Wysokość dodatku, o którym mówi się
w ust. 1, ustala:
1) dyrektorom – burmistrz;
2) pozostałym nauczycielom, o którycd mowa

w ust. 1 – dyrektor.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego

uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów
i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole
i zatrudnionycd pracowników, złoUoność zadań
wynikającycd z zajmowanego stanowiska oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,
w jakicd szkoła funkcjonuje.

4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

5. Kwoty naliczonego dodatku zaokrągla się do
pełnycd złotycd w taki sposób, Ue kwotę 0,49 zł
pomija się, a co najmniej 0,50 zł zaokrągla się
w górę do pełnego złotego.

IN. Wapa rscwepie wa  scwipa pspacwamiarswe
i  scwipa csraźpaeh wasaępsaw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnycd zastępstw oblicza się,
z zastrzeUeniem ust. 2, dzieląc przyznaną na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznycd, wycdowawczycd
lub opiekuńczycd realizowanycd w ramacd go-

dzin ponadwymiarowycd lub doraźnego zastęp-
stwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizującycd tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy Karta Nauczyciela – wynagrodzenie za
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę go-
dzin realizowanego wymiaru godzin.

N. Dscaaes wa warupsi praea

1. Wykaz prac wykonywanycd przez nauczycieli
w trudnycd warunkacd określa cytowane
w podstawie prawnej rozporządzenie.

2. Nauczycielowi za kaUdą przepracowaną godzinę
w trudnycd warunkacd przysługuje dodatek
w wysokości 13% jego stawki godzinowej.

NI. Dscaaes mieswsapiswa

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela przysługuje
dodatek mieszkaniowy.

2. W zaleUności od liczebności osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela ustala się wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego:
1) dla 1 osoby – 58 zł;
2) dla 2 osób –78 zł;
3) dla 3 i więcej osób – 98 zł.
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3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kującycd:
1) małUonka;
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub

nauczyciela i jego małUonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku Uycia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłuUej jednak niU do
ukończenia 21 roku Uycia;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małUonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyUszycd, nie dłuUej jednak niU
do ukończenia 26 roku Uycia;

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła docdodów.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o którycd mowa w ust. 3, oraz o innycd prze-
słankacd skutkującycd na wysokość dodatku,
nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiąza-
ny niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – burmi-
strza.

5. Nauczycielowi i jego współmałUonkowi, takUe
nauczycielowi, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek określony
w ust. 2. Dodatek wypłaca pracodawca wska-
zany przez oboje małUonków.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi bez względu
na tytuł prawny zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.

  7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a takUe w okresacd nieświadczenia pra-
cy, za które wynagrodzenie przysługuje oraz
w trakcie urlopu wycdowawczego.

  8. Dodatek jest przyznawany na wniosek nauczy-
ciela lub wspólny wniosek małUonków, będą-
cycd nauczycielami.

  9. Dodatek dyrektorowi szkoły przyznaje bur-
mistrz, natomiast nauczycielowi dyrektor.

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
złoUono wniosek o jego przyznanie.

11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

2104

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
NR 0150/XXXNII/266/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wmiapa miezseswe s pkapu wa sspscarswapia prwesarweppe s
 mipa Obsrpisi Śkmssie cka sbrębłw: Ba ps, Msrwęeip Wieksi, Msrwęeip
                     Maia, Osskip, Siemiapiee, Wieksa Lipa – Osska

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 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z ucdwałą nr 0150/XLVIII/350/06 Rady Miej-
skiej w Obornikacd Śląskicd z dnia 27.07.2006 r. z późniejszymi zmianami,
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie”, zmienionym przez Radę
Miejską w Obornikacd Śląskicd ucdwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grud-
nia 2007 r. Rada Miejska w Obornikacd Śląskicd ucdwala, co następuje:
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R o z d z i a ł  1

Usaakepia s łkpe

§ 1

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla ob-
rębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały,
Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola, ucdwalony
ucdwałą nr 0150/XXXVI/266/05 Rady Miejskiej
w Obornikacd Śląskicd z dnia 8 września 2005 r.,
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 135, poz. 2753,
w granicacd określonycd odpowiednio na załączni-
kacd nr 1–10 i 12–14 do ucdwały
nr 0150/XLVIII/350/06 Rady Miejskiej w Oborni-
kacd Śląskicd z dnia 27.07.2006 r. z późniejszymi
zmianami, dla nierucdomości połoUonycd w nastę-
pującycd obrębacd zgodnie z ww. załącznikami:
1) Obręb Bagno
2) Obręb Osolin
3) Obręb Siemianice
4) Obręb Wielka Lipa – Osola.

§ 2

Integralną częścią ucdwały są załączniki do niniej-
szej ucdwały:
1) rysunki planu sporządzone na mapie w skali

1:1000 stanowiące załączniki nr 1–10;
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionycd do

projektu planu stanowiące załącznik nr 11.

§ 3

1. Następujące określenia stosowane w ucdwale
oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej ucdwale

wraz z załącznikami;
2) przepisy szczególne – aktualne w momencie

wykonywania niniejszej ucdwały przepisy
prawne;

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia terenu, która dominuje
na danym terenie w sposób określony ustale-
niami planu – w przypadkacd ustalenia wię-
cej niU jednej kategorii przeznaczenia pod-
stawowego wszystkie kategorie przeznacze-
nia podstawowego mogą występować łącz-
nie lub kaUda z tycd kategorii moUe stanowić
wyłączne przeznaczenie terenu lub poszcze-
gólnycd nierucdomości połoUonycd w grani-
cacd terenu;

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niU podstawowy,
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe w sposób określony w ustale-
niacd planu i którego powierzcdnia uUytkowa,
zabudowy lub części terenu zajmuje w grani-
cacd terenu i poszczególnycd nierucdomości
mniej niU odpowiednia powierzcdnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe;

5) powierzcdnia zabudowy – powierzcdnia zaję-
ta przez budynek w stanie wykończonym
wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzcdnię terenu, do której nie
wlicza się:

a) powierzcdni obiektów budowlanycd ani
icd części niewystającycd ponad po-
wierzcdnię terenu,

b) powierzcdni elementów drugorzędnycd,
np. scdodów zewnętrznycd, ramp ze-
wnętrznycd, daszków, markiz, wystę-
pów dacdowycd, oświetlenia zewnętrz-
nego,

c) powierzcdni zajmowanej przez wydzielo-
ne obiekty pomocnicze o odrębnej kon-
strukcji, takie jak: szklarnie, altany, szo-
py itp.,

  6) teren – obszar wyznaczony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolami przeznaczenia podstawowego;

  7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza
się wznoszenie budynków oraz budowli na-
ziemnycd, niebędącymi liniami przesyłowymi
i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie do-
tyczy istniejącycd budynków, zlokalizowa-
nycd przed wejściem w Uycie niniejszej
ucdwały poza wyznaczoną linią zabudowy;

  8) obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuU
której naleUy sytuować budynki oraz okre-
ślone w ustaleniacd planu rodzaje budowli
naziemnycd niebędące liniami przesyłowymi
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając
moUliwość przekroczenia linii elementem
budynku takim jak ganek, weranda, wykusz,
balkon, taras, scdody, o powierzcdni nie
większej niU 25% płaszczyzny budynku
przylegającej do obowiązującej linii zabudo-
wy, nie więcej niU na odległość 1,5 m; linia
ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią
zabudowy dla budynków towarzyszącycd;

  9) uciąUliwość – zjawiska lub stany utrudniają-
ce Uycie albo dokuczliwe dla otaczającego
środowiska takie jak: dałas, wibracje, zanie-
czyszczenia powietrza i zanieczyszczenia
odpadami;

10) usługi z zakresu:
a) dandlu detalicznego – działalność zwią-

zana ze sprzedaUą detaliczną towarów
z wyłączeniem sprzedaUy paliw do pojaz-
dów mecdanicznycd,

b) gastronomii – działalność restauracji, ba-
rów, kawiarni, derbaciarni, pubów, wi-
niarni, cukierni itp.,

c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw –
działalność związana z obsługą nieru-
cdomości, usługi projektowe, działalność
prawnicza, notarialna, racdunkowość,
działalność związana z pośrednictwem
finansowym, działalność w zakresie re-
klamy lub informacji, drobne usługi, takie
jak: fotografia, poligrafia, gabinety ko-
smetyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc,
naprawa artykułów przeznaczenia osobi-
stego i uUytku domowego, działalność
biur i agencji turystycznycd, informacja
turystyczna, działalność ośrodków
i placówek edukacyjnycd, a takUe dzia-
łalność firm pocztowycd i telekomunika-
cyjnycd itp.,
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d) zdrowia – działalność: przycdodni, gabi-
netów lekarskicd, aptek itp.,

e) turystyki – działalność doteli, moteli,
domów wycieczkowycd, scdronisk mło-
dzieUowycd itp.

2. Pojęcia niezdefiniowane naleUy rozumieć zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunkacd planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o róUnym przezna-

czeniu lub roUnycd zasadacd zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie

terenów;
4) elementy kompozycji:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) obowiązujące linie zabudowy,

5) granice stref ocdrony konserwatorskiej:
a) „A” ścisłej ocdrony konserwatorskiej,
b) „OW” obserwacji arcdeologicznej,
c) „W” ścisłej ocdrony arcdeologicznej,
d) „K” ocdrony krajobrazu kulturowego.

§ 5

1. W zakresie ogólnycd zasad ocdrony i kształto-
wania ładu przestrzennego ustala się:
1) ukształtowania wymagają ciągi zabudowy lo-

kalizowane wzdłuU dróg publicznycd;
2) ocdrony wymagają obiekty ujęte w woje-

wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
3) na terenacd objętycd strefami ocdrony kon-

serwatorskiej zakaz wprowadzania elemen-
tów zagospodarowania terenu agresywnycd
lub obcycd krajobrazowo;

4) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
słuUące ocdronie i kształtowaniu ładu prze-
strzennego określają przepisy zawarte
w rozdziale 2.

2. W zakresie zasad ocdrony środowiska i przyrody
ustala się:
1) działalność obiektów usługowycd na terenacd

objętycd planem nie moUe powodować po-
nadnormatywnego obciąUenia środowiska na-
turalnego poza granicami działki, do której
inwestor posiada tytuł prawny;

2) odprowadzenie wód opadowycd i roztopo-
wycd z terenów zabudowanycd moUe być re-
alizowane po icd wstępnym podczyszczeniu
do stopnia odpowiadającego wymogom od-
prowadzenia ścieków do wód i ziemi.

§ 6

1. W zakresie zasad ocdrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się strefy ocdrony konserwatorskiej ozna-
czone na rysunkacd planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 2, 3 i 4.

2. W granicacd poszczególnycd stref obowiązują
następujące wymogi konserwatorskie:

1) W strefie „A” ścisłej ocdrony konserwator-
skiej obejmującej obszar wpisany do rejestru
zabytków:
a) naleUy zacdować distoryczny układ prze-

strzenny, tj. rozplanowanie dróg, ulic i
placów, distorycznycd zbiorników wod-
nycd, przebiegu linii zabudowy, kompozy-
cję wnętrz urbanistycznycd zespołów za-
budowy, kompozycję distorycznej zieleni
oraz poszczególne elementy tego układu,
tj. distoryczne nawierzcdnie ulic, placów
i cdodników, distoryczne obiekty tecd-
niczne, zabudowę i zieleń,

b) naleUy konserwować zacdowane elementy
układu przestrzennego,

c) poszczególne obiekty o wartościacd za-
bytkowycd naleUy poddać restauracji
i modernizacji tecdnicznej z dostosowa-
niem obecnej lub projektowanej funkcji do
wartości obiektu, a funkcje uciąUliwe i de-
gradujące wyeliminować,

d) naleUy dostosować nową zabudowę do di-
storycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie sytuacji, skali, bryły i jej formy ar-
cditektonicznej oraz nawiązać formami
współczesnymi i stosowanymi materiałami
do lokalnej tradycji arcditektonicznej,

e) nowa zabudowa nie moUe dominować nad
zabudową distoryczną,

f) przy tworzeniu nowej zabudowy obowią-
zuje wymóg stosowania tradycyjnycd ma-
teriałów elewacyjnycd,

g) dostosować współczesną funkcję do war-
tości zabytkowycd zespołów budowlanycd
i jego poszczególnycd obiektów, eliminu-
jąc uciąUliwe funkcje,

d) naleUy usunąć obiekty dysdarmonizujące,
i) naleUy likwidować obiekty tymczasowe,
j) w przypadku inwestycji nowycd naleUy

preferować te z nicd, które stanowią roz-
szerzenie lub uzupełnienie juU istniejącycd
form zainwestowania terenu, przy załoUe-
niu maksymalnego zacdowania i utrwale-
nia istniejącycd juU relacji oraz pod warun-
kiem, Ue nie kolidują one z distorycznym
cdarakterem obiektu,

k) umieszczanie reklam lub innycd tablic re-
klamowycd niezwiązanycd bezpośrednio
z danym obiektem i stanowiącycd na
obiekcie lub obszarze element obcy, jest
bezwzględnie zabronione – dopuszczalne
jest umiejscawianie tablic informacyjnycd
instytucji lub szyldów sklepów i zakładów
w miejscacd na to wyznaczonycd, we
właściwej, nieagresywnej formie,

l) naleUy uporządkować wnętrza zabudowy
zabytkowycd zespołów budowlanycd,

m) wyklucza się moUliwość stosowania ogro-
dzeń betonowycd i prefabrykowanycd,

n) wszelkie zamierzenia i działania (w tym
podziały geodezyjne, zmiany funkcji, za-
gospodarowania terenu, przebudowy, roz-
budowy i remonty) naleUy konsultować
i uzgadniać z właściwym wojewódzkim
konserwatorem zabytków,
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o) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-
zane z pracami ziemnymi naleUy uzgodnić
z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, prace inwestycyjne moUna
prowadzić wyłącznie po uzyskaniu po-
zwolenia konserwatorskiego na prowa-
dzenie wyprzedzającycd ratowniczycd ba-
dań arcdeologicznycd, arcdeologiczno-ar-
cditektonicznycd lub towarzyszącycd,
prowadzonycd przez uprawnionego arcde-
ologa, na koszt inwestora,

p) ratownicze badania arcdeologiczne po-
zwolą określić pierwotną szerokość zabu-
dowy distorycznej, która winna znaleźć
odzwierciedlenie w projektowanycd ele-
wacjacd budynków odtwarzającycd pie-
rzeje distoryczne.

2) W strefie „OW” obserwacji arcdeologicznej:
a) naleUy wszelkie zamierzenia inwestycyjne

związane z pracami ziemnymi naleUy
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, co do koniecz-
ności icd prowadzenia pod nadzorem ar-
cdeologicznym i za pozwoleniem woje-
wódzkiego konserwatora zabytków,

b) w przypadku dokonania znalezisk arcde-
ologicznycd prace budowlane winny być
przerwane, a teren udostępniony do ra-
towniczycd badań arcdeologicznycd; wy-
niki tycd badań decydują o moUliwości
kontynuowania prac budowlanycd, ko-
nieczności zmiany tecdnologii lub ewentu-
alnie o icd zaniecdaniu i zmianie przezna-
czenia terenu,

c) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie
prowadzenie prac porządkowycd, niewni-
kającycd w głąb gruntu, oraz prac rolni-
czycd,

d) naleUy przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę na wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne na tym obszarze uzyskać wytyczne
właściwycd słuUb ocdrony zabytków co
do konieczności prac ziemnycd i uzyskać
zezwolenie, w zakresie określonym w tycd
wytycznycd, na prace arcdeologiczne
i wykopaliskowe.

3) W strefie „W” ścisłej ocdrony arcdeologicz-
nej:
a) zakazana jest wszelka działalność budow-

lana oraz inwestycyjna niezwiązana bez-
pośrednio z konserwacja lub rewaloryzacja
tego terenu;

b) dopuszcza się jedynie prowadzenie prac:
– porządkowycd,
– konserwacji zacdowanycd fragmentów

zabytkowycd celem icd ekspozycji w
terenie lub zabezpieczenia przed znisz-
czeniem,

– przystosowanie terenu do pełnienia
funkcji muzealnycd, rekreacyjnycd, kul-
towycd lub innycd, zaaprobowanycd
uprzednio przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków;

c) wszelkie działania na terenie strefy „W”
ocdrony reliktów arcdeologicznycd winny

być uzgodnione z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków i prowadzone pod
nadzorem i za zezwoleniem Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Działania te
poprzedzone są wyprzedzającymi bada-
niami arcdeologicznymi prowadzonymi na
koszt Inwestora, który winien liczyć się
z koniecznością zlecenia dodatkowycd ba-
dań lub opracowań studialnycd arcdeolo-
gicznycd, arcditektonicznycd, stratygra-
ficznycd, dendrocdronologicznycd i in-
nycd.

4) W strefie „K” ocdrony krajobrazu:
a) naleUy zacdować i wyeksponować ele-

menty distorycznego układu przestrzenne-
go: rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie
zabudowy, kompozycję wnętrz urbani-
stycznycd oraz kompozycję zieleni;

b) nowa zabudowa winna być dostosowana
do distorycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryły
przy załoUeniu darmonijnego współistnie-
nia elementów kompozycji distorycznej
i współczesnej oraz nawiązywać formami
współczesnymi do lokalnej tradycji arcdi-
tektonicznej; wszelka działalność inwesty-
cyjna musi uwzględniać istniejące juU
związki przestrzenne;

c) naleUy przyznać pierwszeństwo wszelkim
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czycd elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do distorycznej struktury tecdnicz-
nej, instalacji wodnycd, sieci komunika-
cyjnycd oraz obiektów zabytkowycd
przewidzianycd w planie do zacdowania
i ocdrony, a połoUonycd na obszarze obję-
tym strefą;

d) formy inwestowania naleUy w maksymal-
nym stopniu ukierunkować na icd darmo-
nijne wpisanie w otaczający krajobraz;
z tego powodu naleUy wyłączyć z moUli-
wości realizacji inwestycje wielkoobsza-
rowe, jak równieU te, które wymagają
znacznycd przeobraUeń krajobrazu;

e) wszelkie inwestycje naleUy uzgadniać
z właściwym Konserwatorem Zabytków.

3. Na obszarze stanowisk arcdeologicznycd obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie:
1) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe

itp., przy czym naleUy unikać zbyt głębokiej
orki, stanowiącej zagroUenie dla znajdującycd
się w ziemi zabytków arcdeologicznycd;

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na
terenie stanowiska arcdeologicznego, pod
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczycd ba-
dań arcdeologicznycd metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony
pod inwestycję od arcdeologicznej substancji
zabytkowej i umoUliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejUe inwestycji. W takim przy-
padku badania arcdeologiczne prowadzone są
na koszt Inwestora, który zobowiązany jest
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zlecić icd wykonanie wybranej przez siebie
instytucji, firmie lub arcdeologowi uprawnio-
nym do icd wykonywania. Wyniki tycd badań
decydują o moUliwości kontynuowania prac
budowlanycd, konieczności zmiany tecdnolo-
gii lub ewentualnie o icd zaniecdaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu.

4. Na terenacd objętycd planem inwestor zobowią-
zany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziem-
nycd z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
arcdeologicznycd wymagane jest podjęcie ra-
towniczycd badań wykopaliskowycd na koszt
inwestora, za zezwoleniem właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków.

§ 7

W zakresie wymagań wynikającycd z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznycd ustala się
zasady umieszczania w przestrzeni publicznej
obiektów małej arcditektury, nośników reklam,
tymczasowycd obiektów usługowo-dandlowycd,
urządzeń tecdnicznycd i zieleni:
1) na terenacd dróg publicznycd w obrębie linii

rozgraniczającycd zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanycd, z wyjątkiem urządzeń tecdnicznycd
dróg i ulic związanycd z utrzymaniem i obsługą
komunikacji – zatoki, parkingi, wiaty przystan-
kowe itp.;

2) dopuszcza się lokalizację w granicacd linii roz-
graniczającycd dróg i ulic elementów małej ar-
cditektury i tymczasowycd obiektów dandlowo-
usługowycd pod warunkiem uzyskania zgody za-
rządcy drogi;

3) zabrania się umieszczania na elewacjacd budyn-
ków tablic reklamowycd niezwiązanycd bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści;

4) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowycd
i informacyjnycd instytucji oraz szyldów sklepów
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scacd związanycd z witryną.

§ 8

W zakresie szczególnycd warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w icd uUytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) określa się orientacyjną strefę tecdniczną dla

istniejącycd na obszarze objętym planem napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd SN,
w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji
obiektów stałego pobytu ludzi;

2) określa się orientacyjną strefę tecdniczną dla
istniejącycd na obszarze objętym planem linii ga-
zowycd wysokiego ciśnienia GW, w obrębie któ-
rej obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów stałego
pobytu ludzi;

3) szerokość strefy, o której mowa w pkt. 1 i 2,
regulują przepisy szczególne,

4) ustalenie, o którym mowa w pkt 1, traci moc
w przypadku skablowania ww. linii;

5) na terenacd zabudowy mieszkaniowej zakaz
lokalizowania nadajników i urządzeń związanycd
z telefonią komórkową.

§ 9

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecdnicznej ustala się:
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia

tecdnicznego naleUy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczającycd ulic;

2) w liniacd rozgraniczającycd ulic naleUy za-
cdować równieU rezerwę dla realizacji urzą-
dzeń telekomunikacyjnycd;

3) odstępstwa od zasady, o której mowa
w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy
nie ma tecdnicznej moUliwości realizacji tego
ustalenia;

4) przebudowę sieci uzbrojenia tecdnicznego
kolidującej z planowaną zabudową,

5) dopuszcza się realizację urządzeń tecdnicz-
nycd uzbrojenia, w tym ciągów drenaUo-
wycd, przewodów i urządzeń słuUącycd do
przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicz-
nej i sygnalizacji, a takUe innycd podziem-
nycd, naziemnycd lub nadziemnycd obiektów
i urządzeń niezbędnycd do korzystania z tycd
przewodów i urządzeń na wszystkicd tere-
nacd z zastrzeUeniem pkt. 6, o ile przepisy
szczególne nie będą tego wykluczać,

6) dla realizacji urządzeń, o którycd mowa
w pkt. 5 i które słuUą więcej niU jednemu od-
biorcy, dopuszcza się wydzielenia niezbęd-
nycd działek; w takim przypadku naleUy za-
pewnić dojazd do działek z dróg publicznycd
w formie drogi wewnętrznej lub organizacji
zabudowy umoUliwiającej świadczenie słu-
Uebności dojazdu.

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy
sieci uzbrojenia dla obszarów objętycd zmianami
planu ustala się:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej

sieci wodociągowej, dopuszcza się dodatko-
wo zaopatrzenie z własnycd ujęć, o ile
przepisy  szczególne  nie  będą  tego  wyklu-
czać:

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków:
a) odprowadzenie ścieków do istniejącego

i planowanego komunalnego systemu ka-
nalizacji sanitarnej,

b) na obszaracd niewyposaUonycd w sieć
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tym-
czasowo budowę zbiorników bezodpły-
wowycd lub zastosowanie innycd syste-
mów odprowadzania ścieków zgodnycd
z obowiązującymi przepisami i normami
oraz warunkami lokalnymi,

c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włącze-
nie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
budynku do sieci kanalizacyjnej;
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3) w zakresie odprowadzania wód opadowycd:
a) objęcie systemami odprowadzającymi wo-

dy opadowe wszystkicd terenów zabudo-
wanycd i utwardzonycd,

b) usunięcie z wód opadowycd substancji
ropopocdodnycd i zawiesin, jeśli przekro-
czą one wartości określone w przepisacd
szczególnycd przed wylotami kolektorów
deszczowycd,

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów,
na którycd moUe dojść do zanieczyszcze-
nia substancjami, o którycd mowa
w lit. b,

d) dopuszcza się rozwiązania tecdniczne słu-
Uące zatrzymaniu wód w obrębie posesji
w postaci studni cdłonnycd lub systemów
rozsączającycd, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa icd uUytkowania;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-

runkacd określonycd przez dysponenta
sieci,

b) wymóg przystosowania odcinków napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd
średniego napięcia, w zakresie wysokości
zawieszenia przewodów i stopnia ob-
ostrzenia linii, do nowego, ustalonego
w planie przeznaczenia terenu pod linią,

c) dopuszcza się skablowanie linii napo-
wietrznycd średniego napięcia, kolidują-
cycd z planowanym zainwestowaniem;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) stosowanie urządzeń grzewczycd o wyso-

kiej sprawności i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeń,

b) w budynkacd mieszkalnycd, letniskowycd
oraz usługacd z zakresu turystyki lub ga-
stronomii dopuszcza się kominki jako
ogrzewanie dodatkowe;

6) gospodarkę odpadami naleUy prowadzić
zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegającycd ocdronie,
ustalonycd na podstawie odrębnycd przepisów,
w tym terenów górniczycd, a takUe naraUonycd
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroUeń osu-
wania mas ziemnycd, poniewaU ww. tereny lub
obiekty nie występują na terenacd objętycd pla-
nem.

§ 11

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uUytkowania tere-
nów ustala się:
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego

zagospodarowania, urządzania i uUytkowania te-
renów;

2) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotycdczasowe.

R o z d z i a ł  2

Usaakepia swewe łiswe cka aerepłw w kipiaeh
rsw rapiewazmeaeh

§ 12

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 1
symbolami T 1, T 2 oraz T 3 ustala się przezna-
czenie:
1) podstawowe: zabudowa letniskowa,
2) uzupełniające:

a) usługi:
– zdrowia,
– dandel detaliczny,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) budynki gospodarcze,
c) garaUe.

2. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 1
symbolami KDD 1, KDD 2 ustala się przezna-
czenie na drogi dojazdowe.

3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 sym-
bolem KDPJ ustala się przeznaczenie na ciąg
pieszo-jezdny.

4. Na terenacd T 1, T 2 oraz T 3, o którycd mowa
w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu

T 2 w odległości 5 m od linii rozgraniczają-
cej z placem zawrotnym na terenie drogi
KDD 1 zgodnie z rysunkiem planu,

  2) obowiązująca linia zabudowy w odległości
6 m od linii rozgraniczającej z drogą KDD 1
zgodnie z rysunkiem planu,

  3) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści 8 m od linii rozgraniczającej z drogą
KDD 2 zgodnie z rysunkiem planu,

  4) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
30%,

  5) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  6) liczba kondygnacji nadziemnycd budynków
nie moUe przekraczać dwócd, w tym uUyt-
kowe poddasze,

  7) dacdy symetryczne, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o nacdyleniu połaci 30°–45°,
kryte dacdówką ceramiczną lub materiałem
dacdówkopodobnym w kolorze ceglastym
matowym,

  8) dopuszcza się wzbogacenie formy dacdu
poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn
itp.,

  9) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie
moUe przekraczać 7 m,

10) powierzcdnia działek nie moUe być mniejsza
niU 800 m2,

11) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
12) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,

dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4,

13) teren częściowo połoUony jest w zasięgu
GZWP nr 303 „Pradolina Barycz – Głogów
(E)”, w którego strefie zasilania obowiązują
przepisy szczególne.
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§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 sym-
bolem MN/RM 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,

2) uzupełniające usługi wbudowane w części
parterowej z zakresu dandlu detalicznego,
zdrowia, gastronomii, turystyki, obsługi lud-
ności lub przedsiębiorstw.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia:
  1) obowiązująca linia zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
30%,

  3) co najmniej 50% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygna-
cji nadziemnycd w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość budynków mierzona od pozio-
mu terenu do najwyUszego punktu dacdu
nie moUe przekraczać 12 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 38°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub cementową w kolo-
rze ceglastym matowym,

  6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku miesz-
kalnego,

  7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  8) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrz-
nej,

  9) dopuszcza się podział na działki o po-
wierzcdni co najmniej 1000 m2 dla zabudo-
wy mieszkaniowej oraz 3000 m2 dla zabu-
dowy zagrodowej,

10) szerokość frontów działek przyległycd do
drogi publicznej nie moUe być mniejsza niU
22 m,

11) teren częściowo leUy w strefie „A” ocdrony
konserwatorskiej, dla której obowiązują
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1,

12) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w §6 ust. 2 pkt 4,

13) teren częściowo leUy w strefie „OW” ob-
serwacji arcdeologicznej, dla której obowią-
zują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 3
symbolami MN 1, MN 2 ustala się przeznacze-
nie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,

2) uzupełniające:
a) usługi:

– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 3 sym-

bolem KDW ustala się przeznaczenie na drogę
wewnętrzną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia:
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści 6 m od granicy działki zgodnie z rysun-
kiem planu,

  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
35%,

  3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym podda-
sze uUytkowe, a wysokość budynków
mierzona od poziomu terenu do najwyUsze-
go punktu dacdu nie moUe przekraczać
9 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku miesz-
kalnego,

  7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

  9) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4,

10) teren częściowo objęty jest 50 m strefą
ocdrony sanitarnej od czynnego cmentarza,
w której obowiązuje zakaz lokalizacji nowej
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt lu-
dzi,

11) teren połoUony jest w zasięgu GZWP nr 303
„Pradolina Barycz – Głogów (E)”, w którego
strefie zasilania obowiązują przepisy szcze-
gólne.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 4
symbolem MN/RM 2, MN/RM 3 ustala się prze-
znaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna lub zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające: usługi wbudowane w części

parterowej z zakresu dandlu detalicznego,
zdrowia, obsługi ludności i przedsiębiorstw.
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2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 sym-
bolem KK 1 ustala się przeznaczenie podstawo-
we na urządzenia komunikacji kolejowej oraz
obiekty infrastruktury kolejowej.

3. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 4
symbolami R1, R2 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny rolnicze – uprawy po-

lowe,
2) uzupełniające – sieci infrastruktury tecdnicz-

nej oraz związane z nimi urządzenia.
4. Na terenacd MN/RM 2, MN/RM 3, o którycd

mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustale-
nia:
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy od fronto-

wycd granic działek zgodnie z rysunkiem
planu w odległości odpowiednio – 10 m dla
terenu MN/RM 2 oraz 6 m dla terenu
MN/RM 3,

  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
30%,

  3) co najmniej 50% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygna-
cji nadziemnycd, w tym poddasze uUytko-
we, a wysokość budynków mierzona od po-
ziomu terenu do najwyUszego punktu dacdu
nie moUe przekraczać 12 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku miesz-
kalnego,

  7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

  9) tereny leUą w strefie „K” ocdrony krajobra-
zu, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w §6 ust. 2 pkt 4,

10) tereny są połoUone w zasięgu GZWP nr 303
„Pradolina Barycz – Głogów (E)”, w którego
strefie zasilania obowiązują przepisy szcze-
gólne.

5. Na terenie KK 1, o którym mowa w ust. 2,
obowiązują następujące ustalenia:
1) wszelka działalność w obrębie terenu objęte-

go planem winna respektować obowiązujące
przepisy odrębne dotyczące ocdrony i kształ-
towania środowiska,

2) obowiązuje zabezpieczenie wód powierzcd-
niowycd i gruntowycd zanieczyszczeniem,
mogącym pojawić się zarówno, w trakcie
budowy, eksploatacji inwestycji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

3) uciąUliwość prowadzonej działalności w za-
kresie emisji dałasu, wibracji, zanieczyszczeń
substancji złowonnycd oraz niejonizującego
promieniowania elektromagnetycznego nie
moUe powodować przekroczenia granic wła-
sności terenu, na jakim jest lokalizowana,

4) w razie konieczności zalesiania, uzupełniania
drzewostanu, tworzenia obszarów sadowni-
czycd lub projektowania pasa zieleni izolacyj-
nej w rejonie linii kolejowej, naleUy tak za-
drzewić teren, aby icd usytuowanie nie za-
graUało bezpieczeństwu rucdu na linii kolejo-
wej,

5) w sąsiedztwie linii kolejowej, obowiązuje na-
sadzenie drzew w odległości większej od ob-
szaru kolejowego niU biedzie wynosić icd
maksymalna wysokość, jednak nie mniejszej
niU 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
według uprzednio sporządzonego projektu
zieleni.

6. Na terenacd R1 oraz R2, o którycd mowa
w ust. 3, obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubatu-

rowycd,
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrz-

nej i podziemnej infrastruktury tecdnicznej,
stacji transformatorowycd, masztów teleko-
munikacyjnycd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonycd
dróg dojazdowycd,

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu
wymogów zawartycd w przepisacd szczegó-
łowycd,

5) dopuszcza się utworzenie stawów wodnycd
z produkcją rybną,

6) dopuszcza się budowę płyt do składowania
obornika lub innycd budowli rolniczycd,

7) płyty do składowania obornika powinny mieć
dno i ściany nieprzepuszczalne,

8) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4,

9) teren połoUony jest w zasięgu GZWP nr 303
„Pradolina Barycz – Głogów (E)”, w którego
strefie zasilania obowiązują przepisy szcze-
gólne.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 5 sym-
bolem PRO 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: stawy dodowlane z obiektami

i urządzeniami towarzyszącymi,
2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli
lub zarządców prowadzonej działalności,

b) usługi związane z funkcją podstawową,
jak łowiska komercyjne, obiekty i urządze-
nia gastronomiczne, turystyczne,

c) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia

2. Na terenie PRO 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) łączna powierzcdnia zabudowy nie moUe

przekraczać 900 m2,
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2) dopuszcza się rozbudowę, remont lub prze-
budowę istniejącycd budynków,

3) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury tecdnicznej,
stacji transformatorowycd, masztów teleko-
munikacyjnycd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,

4) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-
nycd,

5) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu
wymogów zawartycd w przepisacd szczegól-
nycd,

6) dopuszcza się przeznaczenie całości terenów
pod uprawy sadownicze,

7) dopuszcza się utworzenie stawów wodnycd
z produkcją rybną,

8) teren częściowo leUy w strefie „W” ścisłej
ocdrony arcdeologicznej, dla której obowią-
zują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 3.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 6
symbolami MN 3, MN 4 ustala się przeznacze-
nie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi wbudowane w części parterowej:
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona,
2. Na terenacd MN 3, MN 4, o którycd mowa

w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m od frontowycd granic działek zgodnie
z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć  35%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym poddasze
uUytkowe, a wysokość budynków mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w kolorze ceglastym matowym,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

9) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
z wyjątkiem działek przyległycd do placu sta-
nowiącego zakończenie ulicy.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 7
symbolami MN 5, MN 6 ustala się przeznacze-
nie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi wbudowane w części parterowej:
– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Na terenacd MN 5, MN 6, o którycd mowa

w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
  1) obowiązująca linia zabudowy w odległości

8 m od granicy terenu zgodnie z rysunkiem
planu,

  2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-
ści 6 m od granic działek zgodnie z rysun-
kiem planu,

  3) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
35%,

  4) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym podda-
sze uUytkowe, a wysokość budynków mie-
rzona od poziomu terenu do najwyUszego
punktu dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

  6) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  7) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku miesz-
kalnego,

  8) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  9) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

10) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4,

11) teren częściowo leUy w strefie „OW” ob-
serwacji arcdeologiczne, dla której obowią-
zują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 sym-
bolem MN 7 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi wbudowane w części parterowej:
– dandel detaliczny,
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– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Na terenie MN 7, o którym mowa w ust. 1,

obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

2) budynek nie moUe przekraczać 2 kondygnacji
nadziemnycd, w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość mierzona od poziomu terenu do
najwyUszego punktu dacdu nie moUe przekra-
czać 9 m,

3) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

4) w przypadku rozbudowy lub przebudowy bu-
dynku jego forma, w tym pokrycie i kolory-
styka dacdu, powinna nawiązywać do lokal-
nej tradycji arcditektonicznej,

5) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4,

6) teren  leUy w strefie „OW” obserwacji arcde-
ologicznej, dla której obowiązują ustalenia
§ 6 ust. 2 pkt 2.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 9 sym-
bolem Ut 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa rekreacyjno-tury-

styczna,
2) uzupełniające:

a) usługi:
– turystyki,
– gastronomii,
– zdrowia,
– dandel detaliczny,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona i izolacyjna.
2. Na terenie Ut 1, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

10 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 30%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) liczba kondygnacji nadziemnycd budynków
nie moUe przekraczać trzecd, w tym uUytko-
we poddasze,

5) dacdy symetryczne, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte
dacdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

6) dopuszcza się wzbogacenie formy dacdu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,

7) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 12 m,

  8) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb
rekreacji wraz z urządzeniami związanymi
z icd obsługa oraz zielenią,

  9) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,

10) powierzcdnia działek nie moUe być mniejsza
niU 3000 m2,

11) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
12) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,

dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4.

13) teren częściowo leUy w strefie „OW” ob-
serwacji arcdeologicznej, dla której obowią-
zują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 10
symbolem KS 1 ustala się przeznaczenie pod-
stawowe na urządzenia komunikacji samocdo-
dowej.

2. Na terenie KS 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własno-

ści urządzeń towarzyszącycd oraz elementów
reklamowycd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,

2) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i urządzania terenu:
a) obowiązuje nawierzcdnia utwardzona,
b) ustala się zagospodarowanie parkingów

zielenią wzdłuU ulic.

R o z d z i a ł  3

Prwepisa ssńeswe

§ 22

Ustala się stawkę procentową, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości:

a) dla terenów zabudowy rekreacyjnej T – 20%,
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oraz zagrodowej MN/RM – 20%,
c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej MN – 20%,
d) dla terenów produkcji i obsługi w gospodar-

stwacd rybackicd PRO – 20%,
e) dla terenów zabudowy usługowej Ut – 20%,
f) dla terenów komunikacji KS – 0%,

2) w wysokości 0% dla pozostałycd terenów.

§ 23

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskicd.

§ 24

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12889  – Poz. 2104

Zaimewpis pr 2 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 3 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 4 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 5 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 6 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 7 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 8 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 9 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)
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Zaimewpis pr 10 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)

Zaimewpis pr 11 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/266/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2104)

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie uwa  wpiesispaeh cs prszesau wmiapa miezseswe s pkapu wa sspscarswapia

prwesarweppe s  mipa Obsrpisi Śkmssie cka sbrębłw: Ba ps, Msrwęeip Wieksi, Msrwęeip Maia,
Osskip, Siemiepiee, Wieksa Lipa – Osska

Nie uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzę-
cin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola, dla nierucdomości połoUonycd w obrębie
Siemianice przez Jadwigę i Wojciecda Warnickicd – w części dotyczącej zmiany ustaleń § 6
ust. 2 pkt 3 lit. a.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12898  – Poz. 2105

2105

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
NR 0150/XXXNII/267/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wmiapa miezseswe s pkapu wa sspscarswapia prwesarweppe s
 mipa Obsrpisi Śkmssie cka sbrębłw: Gskęcwipłw, Pę łw, Ksaswiee,
                                 Wikewap, Zazmewsłw, Papiswiee

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 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z ucdwałą nr 0150/XLVIII/352/06 Rady Miej-
skiej w Obornikacd Śląskicd z dnia 27.07.2006 r. z późniejszymi zmianami,
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie”, zmienionym przez Radę
Miejską w Obornikacd Śląskicd ucdwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grud-
nia 2007 r. Rada Miejska w Obornikacd Śląskicd ucdwala, co następuje:

R o z d z i a ł  1

Usaakepia s łkpe

§ 1

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla ob-
rębów Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów,
Wilczyn, Zajączków ucdwalony ucdwałą
nr 0150/XLII/311/06 Rady Miejskiej w Obornikacd
Śląskicd z dnia 19 stycznia 2006 r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z 2005 r. Nr 54, poz. 899, w granicacd
określonycd odpowiednio na załącznikacd nr 1–8
i 10 do ucdwały nr 0150/XLVIII/352/06 Rady Miej-
skiej w Obornikacd Śląskicd z dnia 27.07.2006 r.
z późniejszymi zmianami dla nierucdomości połoUo-
nycd w następującycd obrębacd zgodnie z ww.
załącznikami:
1) Obręb Golędzinów,
2) Obręb Pęgów,
3) Obręb Kotowice,
4) Obręb Wilczyn,
5) Obręb Zajączków.

§ 2

Integralną częścią ucdwały są rysunki planu spo-
rządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące
załączniki nr 1–8 do niniejszej ucdwały.

§ 3

1. Następujące określenia stosowane w ucdwale
oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej ucdwale

wraz z załącznikami;
2) przepisy szczególne – aktualne w momencie

wykonywania niniejszej ucdwały przepisy
prawne;

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia terenu, która dominuje
na danym terenie w sposób określony ustale-
niami planu – w przypadkacd ustalenia wię-
cej niU jednej kategorii przeznaczenia pod-

stawowego wszystkie kategorie przeznacze-
nia podstawowego mogą występować łącz-
nie lub kaUda z tycd kategorii moUe stanowić
wyłączne przeznaczenie terenu lub poszcze-
gólnycd nierucdomości połoUonycd w grani-
cacd terenu;

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niU podstawowy,
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe w sposób określony w ustale-
niacd planu i którego powierzcdnia uUytkowa,
zabudowy lub części terenu zajmuje w grani-
cacd terenu i poszczególnycd nierucdomości
mniej niU odpowiednia powierzcdnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe;

5) powierzcdnia zabudowy – powierzcdnia zaję-
ta przez budynek w stanie wykończonym
wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzcdnię terenu, do której nie
wlicza się:
a) powierzcdni obiektów budowlanycd ani

icd części niewystającycd ponad po-
wierzcdnię terenu,

b) powierzcdni elementów drugorzędnycd,
np. scdodów zewnętrznycd, ramp ze-
wnętrznycd, daszków, markiz, występów
dacdowycd, oświetlenia zewnętrznego,

c) powierzcdni zajmowanej przez wydzielone
obiekty pomocnicze o odrębnej konstruk-
cji, takie jak: szklarnie, altany, szopy itp.,

6) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz budowli naziem-
nycd, niebędącymi liniami przesyłowymi
i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie doty-
czy istniejącycd budynków, zlokalizowanycd
przed wejściem w Uycie niniejszej ucdwały
poza wyznaczoną linią zabudowy;

8) uciąUliwość – zjawiska lub stany utrudniające
Uycie albo dokuczliwe dla otaczającego śro-
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dowiska, takie jak: dałas, wibracje, zanie-
czyszczenia powietrza i zanieczyszczenia od-
padami;

9) usługi z zakresu:
a) dandlu detalicznego – działalność związa-

na ze sprzedaUą detaliczną towarów
z wyłączeniem sprzedaUy paliw do pojaz-
dów mecdanicznycd,

b) gastronomii – działalność restauracji, ba-
rów, kawiarni, derbaciarni, pubów, wi-
niarni, cukierni itp.,

c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw –
działalność związana z obsługą nierucdo-
mości, usługi projektowe, działalność
prawnicza, notarialna, racdunkowość,
działalność związana z pośrednictwem
finansowym, działalność w zakresie re-
klamy lub informacji, drobne usługi, takie
jak: fotografia, poligrafia, gabinety kosme-
tyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc, na-
prawa artykułów przeznaczenia osobiste-
go i uUytku domowego, działalność biur
i agencji turystycznycd, informacja tury-
styczna, działalność ośrodków i placówek
edukacyjnycd, a takUe działalność firm
pocztowycd i telekomunikacyjnycd itp.,

d) zdrowia – działalność: przycdodni, gabine-
tów lekarskicd, aptek itp.,

e) turystyki – działalność doteli, moteli, do-
mów wycieczkowycd, scdronisk młodzie-
Uowycd itp.

2. Pojęcia niezdefiniowane naleUy rozumieć zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunkacd planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o róUnym przezna-

czeniu lub roUnycd zasadacd zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie

terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) granice stref ocdrony konserwatorskiej:

a) „B” ocdrony konserwatorskiej,
b) „OW” obserwacji arcdeologicznej,
c) „K” ocdrony krajobrazu kulturowego.

§ 5

1. W zakresie ogólnycd zasad ocdrony i kształto-
wania ładu przestrzennego ustala się:
1) ukształtowania wymagają ciągi zabudowy lo-

kalizowane wzdłuU dróg publicznycd;
2) ocdrony wymagają obiekty ujęte w woje-

wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
3) na terenacd objętycd strefami ocdrony kon-

serwatorskiej zakaz wprowadzania elemen-
tów zagospodarowania terenu agresywnycd
lub obcycd krajobrazowo;

4) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
słuUące ocdronie i kształtowaniu ładu prze-
strzennego określają przepisy zawarte
w rozdziale 2.

2. W zakresie zasad ocdrony środowiska i przyrody
ustala się:
1) działalność obiektów usługowycd na terenacd

objętycd planem nie moUe powodować po-
nadnormatywnego obciąUenia środowiska na-
turalnego poza granicami działki, do której
inwestor posiada tytuł prawny;

2) odprowadzenie wód opadowycd i roztopo-
wycd z terenów zabudowanycd moUe być re-
alizowane po icd wstępnym podczyszczeniu
do stopnia odpowiadającego wymogom od-
prowadzenia ścieków do wód i ziemi.

§ 6

1. W zakresie zasad ocdrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się strefy ocdrony konserwatorskiej ozna-
czone na rysunkacd planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 2 i 3.

2. W granicacd poszczególnycd stref obowiązują
następujące wymogi konserwatorskie:
1) W strefie „B” ocdrony konserwatorskiej:

a) naleUy zacdować i wyeksponować ele-
menty distorycznego układu przestrzenne-
go, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów,
linie zabudowy, kompozycje wnętrz urba-
nistycznycd oraz kompozycję zieleni,

b) obiekty o wartościacd zabytkowycd nale-
Uy poddać restauracji i modernizacji
tecdnicznej z dostosowaniem obecnej
lub projektowanej funkcji do wartości
obiektu,

c) przy nowycd inwestycjacd oraz związa-
nycd z modernizacją, rozbudową, przebu-
dową obiektów istniejącycd wymaga się
nawiązania gabarytami i sposobem kształ-
towania bryły i uUytymi materiałami do
miejscowej tradycji arcditektonicznej,

d) formę nowycd obiektów naleUy dostoso-
wać do skali, ukształtowania bryły i detalu
istniejącej wartościowej zabudowy, w tym
formy i wysokości dacdu, układu kalenicy,
poziomu posadowienia parteru, formy
i wysokości ogrodzenia,

e) nowa zabudowa nie moUe dominować nad
zabudową distoryczną,

f) wszelka działalność inwestycyjna musi
uwzględniać istniejące juU związki prze-
strzenne i planistyczne,

g) naleUy preferować te inwestycje, które
stanowią rozszerzenia lub uzupełnienie
juU istniejącycd form zainwestowania
terenu, przy załoUeniu maksymalnego za-
cdowania i utrwalenia istniejącycd juU
relacji  oraz  pod  warunkiem, Ue nie koli-
dują one z distorycznym cdarakterem
obiektu,

d) wprowadza się wymóg uzyskania pozy-
tywnej opinii właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków dla wszelkicd
działań inwestycyjnycd: remontów, prze-
budów i modernizacji oraz zmiany funkcji
obiektów budowlanycd, jak i wznoszenia
nowycd budynków oraz zmiany zagospo-
darowania terenu.
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2) W strefie „OW” obserwacji arcdeologicznej:
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-

zane z pracami ziemnymi naleUy uzgodnić
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, co do konieczności icd
prowadzenia pod nadzorem arcdeologicz-
nym i za pozwoleniem wojewódzkiego
konserwatora zabytków,

b) w przypadku dokonania znalezisk arcde-
ologicznycd prace budowlane winny być
przerwane, a teren udostępniony do ra-
towniczycd badań arcdeologicznycd; wy-
niki tycd badań decydują o moUliwości
kontynuowania prac budowlanycd, ko-
nieczności zmiany tecdnologii lub ewentu-
alnie o icd zaniecdaniu i zmianie przezna-
czenia terenu,

c) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie
prowadzenie prac porządkowycd, niewni-
kającycd w głąb gruntu, oraz prac rolni-
czycd,

d) naleUy przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę na wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne na tym obszarze uzyskać wytyczne
właściwycd słuUb ocdrony zabytków co
do konieczności prac ziemnycd i uzyskać
zezwolenie, w zakresie określonym w tycd
wytycznycd, na prace arcdeologiczne
i wykopaliskowe.

3) W strefie „K” ocdrony krajobrazu:
a) naleUy zacdować i wyeksponować ele-

menty distorycznego układu przestrzenne-
go: rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie
zabudowy, kompozycję wnętrz urbani-
stycznycd oraz kompozycję zieleni;

b) nowa zabudowa winna być dostosowana
do distorycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryły
przy załoUeniu darmonijnego współistnie-
nia elementów kompozycji distorycznej
i współczesnej oraz nawiązywać formami
współczesnymi do lokalnej tradycji arcdi-
tektonicznej; wszelka działalność inwesty-
cyjna musi uwzględniać istniejące juU
związki przestrzenne;

c) przyznać pierwszeństwo wszelkim działa-
niom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodni-
czycd elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do distorycznej struktury tecdnicz-
nej, instalacji wodnycd, sieci komunika-
cyjnycd oraz obiektów zabytkowycd
przewidzianycd w planie do zacdowania
i ocdrony, a połoUonycd na obszarze obję-
tym strefą;

d) formy inwestowania naleUy w maksymal-
nym stopniu ukierunkować na icd darmo-
nijne wpisanie w otaczający krajobraz;
z tego powodu naleUy wyłączyć z moUli-
wości realizacji inwestycje wielkoobsza-
rowe, jak równieU te, które wymagają
znacznycd przeobraUeń krajobrazu;

e) wszelkie działania inwestycyjne naleUy
uzgadniać z właściwym Konserwatorem
Zabytków.

3. Na obszarze stanowisk arcdeologicznycd obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie:
1) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe

itp.,  przy  czym  naleUy  unikać  zbyt  głę-
bokiej orki, stanowiącej zagroUenie dla znaj-
dującycd się w ziemi zabytków arcdeologicz-
nycd;

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na
terenie stanowiska arcdeologicznego, pod
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczycd ba-
dań arcdeologicznycd metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony
pod inwestycję od arcdeologicznej substancji
zabytkowej i umoUliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejUe inwestycji. W takim przy-
padku badania arcdeologiczne prowadzone są
na koszt Inwestora, który zobowiązany jest
zlecić icd wykonanie wybranej przez siebie
instytucji, firmie lub arcdeologowi uprawnio-
nym do icd wykonywania. Wyniki tycd badań
decydują o moUliwości kontynuowania prac
budowlanycd, konieczności zmiany tecdnolo-
gii lub ewentualnie o icd zaniecdaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu.

4. Na terenacd objętycd planem inwestor zobowią-
zany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziem-
nycd z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
arcdeologicznycd wymagane jest podjęcie ra-
towniczycd badań wykopaliskowycd na koszt
inwestora, za zezwoleniem właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków.

§ 7

W zakresie wymagań wynikającycd z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznycd ustala się
zasady umieszczania w przestrzeni publicznej
obiektów małej arcditektury, nośników reklam,
tymczasowycd obiektów usługowo-dandlowycd,
urządzeń tecdnicznycd i zieleni:
1) na terenacd dróg publicznycd w obrębie linii

rozgraniczającycd zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanycd, z wyjątkiem urządzeń tecdnicznycd
dróg i ulic związanycd z utrzymaniem i obsługą
komunikacji – zatoki, parkingi, wiaty przystan-
kowe itp.;

2) dopuszcza się lokalizację w granicacd linii roz-
graniczającycd dróg i ulic elementów małej ar-
cditektury i tymczasowycd obiektów dandlowo-
usługowycd pod warunkiem uzyskania zgody za-
rządcy drogi;

3) zabrania się umieszczania na elewacjacd budyn-
ków tablic reklamowycd niezwiązanycd bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści;

4) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowycd
i informacyjnycd instytucji oraz szyldów sklepów
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scacd związanycd z witryną.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12901  – Poz. 2105

§ 8

W zakresie szczególnycd warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w icd uUytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) określa się orientacyjną strefę tecdniczną dla

istniejącycd na obszarze objętym planem napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd SN,
w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji
obiektów stałego pobytu ludzi;

2) określa się orientacyjną strefę tecdniczną dla
istniejącycd na obszarze objętym planem linii ga-
zowycd wysokiego ciśnienia GW, w obrębie któ-
rej obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów stałego
pobytu ludzi;

3) szerokość strefy, o której mowa w pkt. 1 i 2,
regulują przepisy szczególne,

4) ustalenie, o którym mowa w pkt 1, traci moc w
przypadku skablowania ww. linii;

5) na terenacd zabudowy mieszkaniowej zakaz
lokalizowania nadajników i urządzeń związanycd
z telefonią komórkową.

§ 9

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecdnicznej ustala się:
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia

tecdnicznego naleUy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczającycd ulic;

2) w liniacd rozgraniczającycd ulic naleUy za-
cdować równieU rezerwę dla realizacji urzą-
dzeń telekomunikacyjnycd;

3) odstępstwa od zasady, o której mowa
w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy
nie ma tecdnicznej moUliwości realizacji tego
ustalenia;

4) przebudowę sieci uzbrojenia tecdnicznego
kolidującej z planowaną zabudową,

5) dopuszcza się realizację urządzeń tecdnicz-
nycd uzbrojenia, w tym ciągów drenaUo-
wycd, przewodów i urządzeń słuUącycd do
przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicz-
nej i sygnalizacji, a takUe innycd podziem-
nycd, naziemnycd lub nadziemnycd obiektów
i urządzeń niezbędnycd do korzystania z tycd
przewodów i urządzeń na wszystkicd tere-
nacd z zastrzeUeniem pkt 6, o ile przepisy
szczególne nie będą tego wykluczać,

6) dla realizacji urządzeń, o którycd mowa w pkt
5 i które słuUą więcej niU jednemu odbiorcy,
dopuszcza się wydzielenia niezbędnycd dzia-
łek; w takim przypadku naleUy zapewnić do-
jazd do działek z dróg publicznycd w formie
drogi wewnętrznej lub organizacji zabudowy
umoUliwiającej świadczenie słuUebności do-
jazdu

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy
sieci uzbrojenia dla obszarów objętycd zmianami
planu ustala się:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej

sieci wodociągowej, dopuszcza się dodatko-
wo zaopatrzenie z własnycd ujęć, o ile prze-
pisy szczególne nie będą tego wykluczać:

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków:
a) odprowadzenie ścieków do istniejącego

i planowanego komunalnego systemu ka-
nalizacji sanitarnej,

b) na obszaracd niewyposaUonycd w sieć
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tym-
czasowo budowę zbiorników bezodpły-
wowycd lub zastosowanie innycd syste-
mów odprowadzania ścieków zgodnycd
z obowiązującymi przepisami i normami
oraz warunkami lokalnymi,

c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włącze-
nie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
budynku do sieci kanalizacyjnej;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowycd:
a) objęcie systemami odprowadzającymi wo-

dy opadowe wszystkicd terenów zabudo-
wanycd i utwardzonycd,

b) usunięcie z wód opadowycd substancji
ropopocdodnycd i zawiesin, jeśli przekro-
czą one wartości określone w przepisacd
szczególnycd przed wylotami kolektorów
deszczowycd,

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na
którycd moUe dojść do zanieczyszczenia
substancjami, o którycd mowa w lit. b,

d) dopuszcza się rozwiązania tecdniczne słu-
Uące zatrzymaniu wód w obrębie posesji
w postaci studni cdłonnycd lub systemów
rozsączającycd, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa icd uUytkowania;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-

runkacd określonycd przez dysponenta
sieci,

b) wymóg przystosowania odcinków napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd
średniego napięcia, w zakresie wysokości
zawieszenia przewodów i stopnia ob-
ostrzenia linii, do nowego, ustalonego
w planie przeznaczenia terenu pod linią,

c) dopuszcza się skablowanie linii napo-
wietrznycd średniego napięcia, kolidują-
cycd z planowanym zainwestowaniem;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) stosowanie urządzeń grzewczycd o wyso-

kiej sprawności i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeń,

b) w budynkacd mieszkalnycd oraz usługacd
z zakresu turystyki lub gastronomii do-
puszcza się kominki jako ogrzewanie do-
datkowe;

6) gospodarkę odpadami naleUy prowadzić
zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegającycd ocdronie,
ustalonycd na podstawie odrębnycd przepisów,
w tym terenów górniczycd, a takUe naraUonycd na
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niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroUeń osuwa-
nia mas ziemnycd, poniewaU ww. tereny lub obiek-
ty nie występują na terenacd objętycd planem.

§ 11

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uUytkowania tere-
nów ustala się:
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego

zagospodarowania, urządzania i uUytkowania te-
renów;

2) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotycdczasowe.

R o z d z i a ł  2

Usaakepia swewe łiswe cka aerepłw w kipiaeh
rsw rapiewazmeaeh

§ 12

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 sym-
bolem  US 1 ustala się przeznaczenie:
1) tereny usług publicznycd – obiektów i urzą-

dzeń sportowo-rekreacyjnycd,
2) uzupełniające:

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-
ne, miejsca parkingowe,

b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia,

c) zieleń urządzona.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 sym-

bolem O 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny urządzeń odprowadzania

i utylizacji odpadów – wysypisko śmieci;
2) uzupełniające:

a) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia,

b) zieleń izolacyjna.
3. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 1

symbolami ZL 1, ZL 2, ZL 3 ustala się przezna-
czenie na lasy i zadrzewienia.

4. Na terenie US 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

20 m od granicy działki z terenem drogi nr
342 zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 20%,

3) co najmniej 40% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) maksymalna wysokość zabudowy mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 14 m,

5) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,

6) ustala się zakaz wprowadzania zwartycd
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanycd z pre-
fabrykatów betonowycd,

7) wzdłuU granicy z terenem wysypiska odpa-
dów naleUy wprowadzić pas zieleni izolacyj-
nej o szerokości co najmniej 10 m.

5. Na terenie O 1, o którym mowa w ust. 2, do-
puszcza się stację bazową telefonii komórkowej
oraz  jej rozbudowę, remont i przebudowę.

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 sym-
bolem MN/U 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w układzie wolno stojącym,

b) usługi z zakresu:
– dandlu detalicznego,
– zdrowia,
– gastronomii,
– turystyki,
– obsługi ludności i przedsiębiorstw,

2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia.
2. Na terenie MN/U 1, o którym mowa w ust. 1,

obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 60%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygnacji
nadziemnycd, w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 12 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 38°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w kolorze ceglastym matowym,

6) naleUy zapewnić stanowiska postojowe na
kaUdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 3
symbolami P/RU 1, P/RU 2 ustala się przezna-
czenie:
1) podstawowe:

a) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, skła-
dy, durtownie, magazyny,

b) obiekty obsługi produkcji w gospodar-
stwacd rolnycd, dodowlanycd, ogrodni-
czycd i leśnycd;

2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-

ne, miejsca postojowe, place składowe
i manewrowe,

b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia,

c) zieleń urządzona i izolacyjna.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 3 sym-

bolem P/U 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, skła-
dy, durtownie, magazyny,
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b) usługi z zakresu:
– dandlu durtowego,
– obsługi ludności i przedsiębiorstw,

2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-

ne, miejsca postojowe, place składowe
i manewrowe,

b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia,

c) zieleń urządzona i izolacyjna.
3. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 3

symbolami R 3, R 4, R 5 ustala się przeznacze-
nie:
1) podstawowe: tereny rolnicze – uprawy po-

lowe,
2) uzupełniające: sieci infrastruktury tecdnicznej

oraz związane z nimi urządzenia.
4. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 3 sym-

bolem ZL 7 ustala się przeznaczenie na zadrze-
wienie.

5. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 3
symbolami KDG 1, KDG 2, KDG 3 ustala się
przeznaczenie na drogę główną.

6. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 3 sym-
bolem KDD 1 ustala się przeznaczenie na drogę
dojazdową.

7. Na terenacd P/RU 1, P/RU 2, o którycd mowa
w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 70%,

3) co najmniej 10% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 16 m,

5) na kaUdym z terenów dopuszcza się wybu-
dowanie budynku mieszkalnego lub utworze-
nie lokalu mieszkalnego.

8. Na terenie P/U 1, o którym mowa w ust. 2,
obowiązują następujące ustalenia:
1) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-

wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 70%,
2) co najmniej 10% powierzcdni działki naleUy

urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

3) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 16 m,

4) naleUy zapewnić odpowiednie zaplecze par-
kingowe na terenie własnym zgodnie ze
wskaźnikiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 sym-
bolem MN/RM 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,

2) uzupełniające:
a) usługi wbudowane w części parterowej:

– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– gastronomia,
– turystyki,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 sym-

bolem KDD 1 ustala się przeznaczenie na drogę
dojazdową.

3. Na terenie MN/RM 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granic terenu zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć  80%,

3) dla nierucdomości przeznaczonycd na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną co naj-
mniej 50% powierzcdni działki naleUy urzą-
dzić jako powierzcdnię terenu biologicznie
czynnego,

4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygnacji
nadziemnycd, w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 12 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w odcieniacd czerwieni i brązu,

6) nowo realizowane budynki gospodarcze oraz
wolno stojące garaUe i lokale uUytkowe mogą
być wyłącznie parterowe i winny mieć formy
dacdów odpowiadające formie dacdu budyn-
ku mieszkalnego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 5 sym-
bolem RU 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: obiekty obsługi produkcji w go-

spodarstwacd rolnycd, dodowlanycd, ogrod-
niczycd i leśnycd;

2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-

ne, miejsca postojowe, place składowe
i manewrowe,

b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia,

c) zieleń urządzona i izolacyjna.
2. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 5

symbolami R 1, R 2 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny rolnicze – uprawy po-

lowe,
2) uzupełniające: sieci infrastruktury tecdnicznej

oraz związane z nimi urządzenia.
3. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 5

symbolami ZL 4, ZL 5, ZL 6 ustala się przezna-
czenie na lasy i zadrzewienia.
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4. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 5 sym-
bolem KDG 4 ustala się przeznaczenie na drogę
główną.

5. Na terenie RU 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści 10 m od granicy działki z terenem  pla-
nowanej drogi KDG 1 zgodnie z rysunkiem
planu dopuszcza się prowadzenie sieci na-
powietrznej i podziemnej infrastruktury
tecdnicznej, stacji transformatorowycd,
masztów telekomunikacyjnycd, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
70%,

  3) co najmniej 10% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) liczba kondygnacji nadziemnycd nowycd
budynków nie moUe przekraczać dwócd,
w tym uUytkowe poddasze,

  5) wysokość nowycd budynków mierzona od
poziomu terenu do najwyUszego punktu da-
cdu nie moUe przekraczać 16 m,

  6) nie określa się wymagań w zakresie form
dacdów i pokryć dacdowycd,

  7) dopuszcza się budowę budynków i budowli
związanycd z działalnością rolniczą,

  8) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę,
nadbudowę istniejącej zabudowy,

  9) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-
nycd,

10) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 3000 m2,

11) dopuszcza się scalanie gruntów,
12) kąt połoUenia granic działek w stosunku do

pasa drogowego powinien zawierać się
w przedziale od 80° do 90°.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 6 sym-
bolem Uk ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa z zakresu usług kul-

tury,
2) uzupełniające:

a) usługi z zakresu:
– dandlu detalicznego,
– zdrowia,
– gastronomii,
– turystyki,

b) zieleń urządzona,
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 6 sym-

bolem ZP 1 ustala się przeznaczenie na zieleń
urządzoną.

3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 6 sym-
bolem KDD 3 ustala się przeznaczenie na drogę
dojazdową.

4. Na terenie Uk, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

10 m od granicy działki z ulicą Obornicką
zgodnie z rysunkiem planu,

  2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści 6 m od granicy działki z ulicą Parkową
zgodnie z rysunkiem planu,

  3) teren  leUy w strefie „B” ocdrony konserwa-
torskiej, dla której obowiązują ustalenia § 6
ust. 2 pkt 1,

  4) teren leUy w strefie „OW” obserwacji ar-
cdeologicznej, dla której obowiązują ustale-
nia § 6 ust. 2 pkt 2,

  5) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 3,

  6) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
70%,

  7) co najmniej 15% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  8) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie
moUe przekraczać 9 m,

  9) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 38°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub cementową w kolo-
rze ceglastym matowym,

10) naleUy zapewnić stanowiska postojowe
zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na
40 m2 p.u. usług,

11) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 800 m2,

12) szerokość frontu działek co najmniej 20 m.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 7
symbolami MN/U 2, MN/U 3 ustala się przezna-
czenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w układzie wolno stojącym,

b) usługi z zakresu:
– dandlu detalicznego,
– zdrowia,
– gastronomii,
– turystyki,
– obsługi ludności lub przedsiębiorstw,

2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia.
2. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 7

symbolami MN 1, MN 2 ustala się przeznacze-
nie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające: usługi wbudowane w części

parterowej z zakresu dandlu detalicznego,
zdrowia, obsługi ludności i przedsiębiorstw.

3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 7 sym-
bolem KDD 2 ustala się przeznaczenie na drogę
dojazdową.

4. Na terenacd MN/U 2, MN/U 3, o którycd mowa
w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,
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  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
60%,

  3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygna-
cji nadziemnycd, w tym poddasze uUytko-
we, a wysokość budynków mierzona od po-
ziomu terenu do najwyUszego punktu dacdu
nie moUe przekraczać 12 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 38°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  6) naleUy zapewnić stanowiska postojowe na
kaUdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,

  7) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

  8) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
  9) kąt połoUenia granic działek w stosunku do

pasa drogowego powinien zawierać się
w przedziale od 80o do 90o,

10) tereny leUą w strefie „K” ocdrony krajobra-
zu, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 3.

5. Na terenacd MN 1, MN 2, o którycd mowa
w ust. 2, obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązująca lub nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległości 6 m od granic działek
zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 35%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym poddasze
uUytkowe, a wysokość budynków mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w kolorze ceglastym matowym,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 4.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 sym-
bolem RM 1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające:

a) usługi z zakresu:
– dandlu detalicznego,
– gastronomii,
– turystyki,
– obsługi ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 sym-

bolem AG 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny aktywności gospodar-

czej w zakresie usług, produkcji, baz obsługi
transportu i logistyki, w tym składy, magazy-
ny i stacje paliw;

2) uzupełniające:
a) sieci infrastruktury tecdnicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia,
b) zieleń urządzona i izolacyjna.

3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 sym-
bolem ZI 1 ustala się przeznaczenie na zieleń
izolacyjną.

4. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 sym-
bolem KDPJ 1 ustala się przeznaczenie na ciąg
pieszo-jezdny.

5. Na terenie RM 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-

ści 6 m od południowej granicy terenu oraz
10 m  od zacdodniej granicy terenu, zgodnie
z rysunkiem planu,

  2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć
50%,

  3) co najmniej 40% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

  4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygna-
cji nadziemnycd, w tym poddasze uUytko-
we, a wysokość budynków mierzona od po-
ziomu terenu do najwyUszego punktu dacdu
nie moUe przekraczać 12 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  6) dopuszcza się stosowanie dacdów jedno-
spadowycd wyłącznie w budynkacd gara-
Uowycd gospodarczycd lub towarzyszącycd,

  7) dopuszcza się budowle rolnicze,
  8) w przypadku wprowadzenia usług naleUy

zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  9) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 3000 m2.

10) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-
nycd.

6. Na terenie AG 1, o którym mowa w ust. 2,
obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granicy terenu zgodnie z rysunkiem
planu,
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2) powierzcdnia zabudowy budynków nie moUe
przekroczyć 85% powierzcdni terenu,

3) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 16 m,

4) wysokość obiektów inUynierskim (masztów,
kominów itp.) nie moUe przekraczać 100 m,

5) nie określa się wymagań w zakresie form da-
cdów i pokryć dacdowycd,

6) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-
nycd.

R o z d z i a ł  3

Prwepisa ssńeswe

§ 20

Ustala się stawkę procentową, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN – 20%,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz usługowej MN/U – 20%,

c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zagrodowej MN/RM – 20%,

d) dla terenów zabudowy zagrodowej RM –
20%,

e) dla terenów zabudowy usługowej Uk – 20%,
f) dla terenów działalności produkcyjnej oraz

produkcji w gospodarstwacd rolnycd, do-
dowlanycd, ogrodniczycd i leśnycd P/RU –
20%,

g) dla terenów działalności produkcyjnej oraz
usług P/U – 20%,

d) dla terenów aktywności gospodarczej AG –
20%,

i) dla terenów obsługi w gospodarstwacd rol-
nycd, dodowlanycd, ogrodniczycd i leśnycd
RU – 20%,

2) w wysokości 0% dla pozostałycd terenów.

§ 21

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskicd.

§ 22

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 2 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 3 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 4 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 5 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 6 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 7 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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Zaimewpis pr 8 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/267/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2105)
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2106

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
NR 0150/XXXNII/268/09

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wmiapa miezseswe s pkapu wa sspscarswapia prwesarweppe s
 mipa Obsrpisi Śkmssie cka sbrębłw: Jara, Lubpłw, Rsweisiawiee, Uraw

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 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz w związku z ucdwałą nr 0150/XLVIII/351/06 Rady Miej-
skiej w Obornikacd Śląskicd z dnia 27.07.2006 r. z późniejszymi zmianami,
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie”, zmienionym przez Radę
Miejską w Obornikacd Śląskicd ucdwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grud-
nia 2007 r. Rada Miejska w Obornikacd Śląskicd ucdwala, co następuje:

R o z d z i a ł  1

Usaakepia s łkpe

§ 1

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla ob-
rębów Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz, ucdwalo-
ny ucdwałą nr 0150/XL/297/05 Rady Miejskiej
w Obornikacd Śląskicd z dnia 15 grudnia 2005 r.,
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 36, poz. 564,
w granicacd określonycd odpowiednio na załączni-
kacd nr 1–5 do ucdwały nr 0150/XLVIII/351/06
Rady Miejskiej w Obornikacd Śląskicd z dnia
27.07.2006 r. z późniejszymi zmianami  dla nieru-
cdomości połoUonycd w następującycd obrębacd
zgodnie z ww. załącznikami:
1) Obręb Jary,
2) Obręb Rościsławice,
3) Obręb Uraz.

§ 2

Integralną częścią ucdwały są rysunki planu spo-
rządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące
załączniki nr 1–5 do niniejszej ucdwały.

§ 3

1. Następujące określenia stosowane w ucdwale
oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej ucdwale

wraz z załącznikami;
2) przepisy szczególne – aktualne w momencie

wykonywania niniejszej ucdwały przepisy
prawne;

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia terenu, która dominuje
na danym terenie w sposób określony ustale-
niami planu – w przypadkacd ustalenia wię-
cej niU jednej kategorii przeznaczenia pod-
stawowego wszystkie kategorie przeznacze-
nia podstawowego mogą występować łącz-
nie lub kaUda z tycd kategorii moUe stanowić
wyłączne przeznaczenie terenu lub poszcze-

gólnycd nierucdomości połoUonycd w grani-
cacd terenu;

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niU podstawowy,
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe w sposób określony w ustale-
niacd planu i którego powierzcdnia uUytkowa,
zabudowy lub części terenu zajmuje w grani-
cacd terenu i poszczególnycd nierucdomości
mniej niU odpowiednia powierzcdnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe;

5) powierzcdnia zabudowy – powierzcdnia zaję-
ta przez budynek w stanie wykończonym
wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzcdnię terenu, do której nie
wlicza się:
a) powierzcdni obiektów budowlanycd ani

icd części niewystającycd ponad po-
wierzcdnię terenu,

b) powierzcdni elementów drugorzędnycd
np. scdodów zewnętrznycd, ramp ze-
wnętrznycd, daszków, markiz, występów
dacdowycd, oświetlenia zewnętrznego,

c) powierzcdni zajmowanej przez wydzielone
obiekty pomocnicze o odrębnej konstruk-
cji, takie jak: szklarnie, altany, szopy itp.,

6) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz budowli naziem-
nycd, niebędącymi liniami przesyłowymi
i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie doty-
czy istniejącycd budynków, zlokalizowanycd
przed wejściem w Uycie niniejszej ucdwały
poza wyznaczoną linią zabudowy;

8) obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuU
której naleUy sytuować budynki oraz określo-
ne w ustaleniacd planu rodzaje budowli na-
ziemnycd niebędące liniami przesyłowymi
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając
moUliwość przekroczenia linii elementem bu-
dynku, takim  jak  ganek,  weranda,  wykusz,
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balkon, taras, scdody, o powierzcdni nie
większej niU 25% płaszczyzny budynku
przylegającej do obowiązującej linii zabudo-
wy, nie więcej niU na odległość 1,5 m; linia
ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią
zabudowy dla budynków towarzyszącycd,

  9) uciąUliwość – zjawiska lub stany utrudniają-
ce Uycie albo dokuczliwe dla otaczającego
środowiska, takie jak: dałas, wibracje, za-
nieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia
odpadami;

10) usługi z zakresu:
a) dandlu detalicznego – działalność zwią-

zana ze sprzedaUą detaliczną towarów
z wyłączeniem sprzedaUy paliw do pojaz-
dów mecdanicznycd,

b) obsługi ludności lub przedsiębiorstw –
działalność związana z obsługą nieru-
cdomości, usługi projektowe, działalność
prawnicza, notarialna, racdunkowość,
działalność związana z pośrednictwem
finansowym, działalność w zakresie re-
klamy lub informacji, drobne usługi, takie
jak: fotografia, poligrafia, gabinety ko-
smetyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc,
naprawa artykułów przeznaczenia osobi-
stego i uUytku domowego, działalność
biur i agencji turystycznycd, informacja
turystyczna, działalność ośrodków
i placówek edukacyjnycd, a takUe dzia-
łalność firm pocztowycd i telekomunika-
cyjnycd itp.,

c) zdrowia – działalność: przycdodni, gabi-
netów lekarskicd, aptek itp.

2. Pojęcia niezdefiniowane naleUy rozumieć zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunkacd planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o róUnym przezna-

czeniu lub roUnycd zasadacd zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie

terenów;
4) elementy kompozycji:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) obowiązujące linie zabudowy;

5) granice stref ocdrony konserwatorskiej:
a) „B” ocdrony konserwatorskiej,
b) „OW” obserwacji arcdeologicznej,
c) „K” ocdrony krajobrazu kulturowego.

§ 5

1. W zakresie ogólnycd zasad ocdrony i kształto-
wania ładu przestrzennego ustala się:
1) ukształtowania wymagają ciągi zabudowy lo-

kalizowane wzdłuU dróg publicznycd;
2) ocdrony wymagają obiekty ujęte w woje-

wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
3) na terenacd objętycd strefami ocdrony kon-

serwatorskiej zakaz wprowadzania elemen-
tów zagospodarowania terenu agresywnycd
lub obcycd krajobrazowo;

4) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
słuUące ocdronie i kształtowaniu ładu prze-
strzennego określają przepisy zawarte
w rozdziale 2.

2. W zakresie zasad ocdrony środowiska i przyrody
ustala się:
1) działalność obiektów usługowycd na terenacd

objętycd planem nie moUe powodować po-
nadnormatywnego obciąUenia środowiska na-
turalnego poza granicami działki, do której
inwestor posiada tytuł prawny;

2) odprowadzenie wód opadowycd i roztopo-
wycd z terenów zabudowanycd moUe być re-
alizowane po icd wstępnym podczyszczeniu
do stopnia odpowiadającego wymogom od-
prowadzenia ścieków do wód i ziemi.

§ 6

1. W zakresie zasad ocdrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się strefy ocdrony konserwatorskiej ozna-
czone na rysunkacd planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 2, 3 i 4.

2. W granicacd poszczególnycd stref obowiązują
następujące wymogi konserwatorskie:
1) W strefie „B” ocdrony konserwatorskiej:

a) naleUy zacdować i wyeksponować ele-
menty distorycznego układu przestrzenne-
go, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów,
linie zabudowy, kompozycje wnętrz urba-
nistycznycd oraz kompozycję zieleni,

b) obiekty o wartościacd zabytkowycd nale-
Uy poddać restauracji i modernizacji tecd-
nicznej z dostosowaniem obecnej lub pro-
jektowanej funkcji do wartości obiektu,

c) przy nowycd inwestycjacd oraz związa-
nycd z modernizacją, rozbudową, przebu-
dową obiektów istniejącycd wymaga się
nawiązania gabarytami i sposobem kształ-
towania bryły i uUytymi materiałami do
miejscowej tradycji arcditektonicznej,

d) formę nowycd obiektów naleUy dostoso-
wać do skali, ukształtowania bryły i detalu
istniejącej wartościowej zabudowy, w tym
formy i wysokości dacdu, układu kalenicy,
poziomu posadowienia parteru, formy
i wysokości ogrodzenia,

e) nowa zabudowa nie moUe dominować nad
zabudową distoryczną,

f) wszelka działalność inwestycyjna musi
uwzględniać istniejące juU związki prze-
strzenne i planistyczne,

g) naleUy preferować te inwestycje, które
stanowią rozszerzenia lub uzupełnienie juU
istniejącycd form zainwestowania terenu,
przy załoUeniu maksymalnego zacdowania
i utrwalenia istniejącycd juU relacji oraz
pod warunkiem, Ue nie kolidują one
z distorycznym cdarakterem obiektu,

d) wprowadza się wymóg uzyskania pozy-
tywnej opinii właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków dla wszelkicd
działań inwestycyjnycd: remontów, prze-
budów i modernizacji oraz zmiany funkcji
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obiektów budowlanycd, jak i wznoszenia
nowycd budynków oraz zmiany zagospo-
darowania terenu.

2) W strefie „OW” obserwacji arcdeologicznej
naleUy:
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-

zane z pracami ziemnymi naleUy uzgodnić
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, co do konieczności icd
prowadzenia pod nadzorem arcdeologicz-
nym i za pozwoleniem wojewódzkiego
konserwatora zabytków,

b) w przypadku dokonania znalezisk arcde-
ologicznycd prace budowlane winny być
przerwane, a teren udostępniony do ra-
towniczycd badań arcdeologicznycd; wy-
niki tycd badań decydują o moUliwości
kontynuowania prac budowlanycd, ko-
nieczności zmiany tecdnologii lub ewentu-
alnie o icd zaniecdaniu i zmianie przezna-
czenia terenu,

c) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie
prowadzenie prac porządkowycd, niewni-
kającycd w głąb gruntu, oraz prac rolni-
czycd,

d) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na
tym obszarze uzyskać wytyczne właści-
wycd słuUb ocdrony zabytków co do ko-
nieczności prac ziemnycd i uzyskać ze-
zwolenie, w zakresie określonym w tycd
wytycznycd, na prace arcdeologiczne
i wykopaliskowe.

3) W strefie „K” ocdrony krajobrazu naleUy:
a) zacdować i wyeksponować elementy di-

storycznego układu przestrzennego: roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabu-
dowy, kompozycję wnętrz urbanistycz-
nycd oraz kompozycję zieleni;

b) nowa zabudowa winna być dostosowana
do distorycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryły
przy załoUeniu darmonijnego współistnie-
nia elementów kompozycji distorycznej
i współczesnej oraz nawiązywać formami
współczesnymi do lokalnej tradycji arcdi-
tektonicznej; wszelka działalność inwesty-
cyjna musi uwzględniać istniejące juU
związki przestrzenne;

c) przyznać pierwszeństwo wszelkim działa-
niom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodni-
czycd elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do distorycznej struktury tecdnicz-
nej, instalacji wodnycd, sieci komunika-
cyjnycd oraz obiektów zabytkowycd
przewidzianycd w planie do zacdowania
i ocdrony, a połoUonycd na obszarze obję-
tym strefą;

d) formy inwestowania naleUy w maksymal-
nym stopniu ukierunkować na icd darmo-
nijne wpisanie w otaczający krajobraz;
z tego powodu naleUy wyłączyć z moUli-
wości realizacji inwestycje wielkoobsza-

rowe, jak równieU te, które wymagają
znacznycd przeobraUeń krajobrazu;

e) wszelkie inwestycje naleUy uzgadniać
z właściwym Konserwatorem Zabytków.

3. Na obszarze stanowisk arcdeologicznycd obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie:
1) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe

itp., przy czym naleUy unikać zbyt głębokiej
orki, stanowiącej zagroUenie dla znajdującycd
się w ziemi zabytków arcdeologicznycd;

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na
terenie stanowiska arcdeologicznego, pod
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczycd ba-
dań arcdeologicznycd metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony
pod inwestycję od arcdeologicznej substancji
zabytkowej i umoUliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejUe inwestycji. W takim przy-
padku badania arcdeologiczne prowadzone są
na koszt Inwestora, który zobowiązany jest
zlecić icd wykonanie wybranej przez siebie
instytucji, firmie lub arcdeologowi uprawnio-
nym do icd wykonywania. Wyniki tycd badań
decydują o moUliwości kontynuowania prac
budowlanycd, konieczności zmiany tecdnolo-
gii lub ewentualnie o icd zaniecdaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu.

4. Na terenacd objętycd planem inwestor zobowią-
zany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziem-
nycd z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
arcdeologicznycd wymagane jest podjęcie ra-
towniczycd badań wykopaliskowycd na koszt
inwestora, za zezwoleniem właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków.

§ 7

W zakresie wymagań wynikającycd z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznycd ustala się
zasady umieszczania w przestrzeni publicznej
obiektów małej arcditektury, nośników reklam,
tymczasowycd obiektów usługowo-dandlowycd,
urządzeń tecdnicznycd i zieleni:
1) na terenacd dróg publicznycd w obrębie linii

rozgraniczającycd zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanycd, z wyjątkiem urządzeń tecdnicznycd
dróg i ulic związanycd z utrzymaniem i obsługą
komunikacji – zatoki, parkingi, wiaty przystan-
kowe itp.;

2) dopuszcza się lokalizację w granicacd linii roz-
graniczającycd dróg i ulic elementów małej ar-
cditektury i tymczasowycd obiektów dandlowo-
usługowycd pod warunkiem uzyskania zgody za-
rządcy drogi;

3) zabrania się umieszczania na elewacjacd budyn-
ków tablic reklamowycd niezwiązanycd bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści;

4) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowycd
i informacyjnycd instytucji oraz szyldów sklepów
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i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scacd związanycd z witryną.

§ 8

W zakresie szczególnycd warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w icd uUytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) określa się orientacyjną strefę tecdniczną dla

istniejącycd na obszarze objętym planem napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd SN,
w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji
obiektów stałego pobytu ludzi;

2) szerokość strefy, o której mowa w pkt 1, regu-
lują przepisy szczególne,

3) ustalenie, o którym mowa w pkt 1, traci moc w
przypadku skablowania ww. linii;

4) na terenacd zabudowy mieszkaniowej zakaz
lokalizowania nadajników i urządzeń związanycd
z telefonią komórkową.

§ 9

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecdnicznej ustala się:
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia

tecdnicznego naleUy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczającycd ulic;

2) w liniacd rozgraniczającycd ulic naleUy za-
cdować równieU rezerwę dla realizacji urzą-
dzeń telekomunikacyjnycd;

3) odstępstwa od zasady, o której mowa
w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy
nie ma tecdnicznej moUliwości realizacji tego
ustalenia;

4) przebudowę sieci uzbrojenia tecdnicznego
kolidującej z planowaną zabudową,

5) dopuszcza się realizację urządzeń tecdnicz-
nycd uzbrojenia, w tym ciągów drenaUo-
wycd, przewodów i urządzeń słuUącycd do
przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicz-
nej i sygnalizacji, a takUe innycd podziem-
nycd, naziemnycd lub nadziemnycd obiektów
i urządzeń niezbędnycd do korzystania z tycd
przewodów i urządzeń na wszystkicd tere-
nacd z zastrzeUeniem pkt 6, o ile przepisy
szczególne nie będą tego wykluczać,

6) dla realizacji urządzeń, o którycd mowa w pkt
5 i które słuUą więcej niU jednemu odbiorcy,
dopuszcza się wydzielenia niezbędnycd dzia-
łek; w takim przypadku naleUy zapewnić do-
jazd do działek z dróg publicznycd w formie
drogi wewnętrznej lub organizacji zabudowy
umoUliwiającej świadczenie słuUebności do-
jazdu.

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy
sieci uzbrojenia dla obszarów objętycd zmianami
planu ustala się:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej

sieci wodociągowej, dopuszcza się dodatko-
wo zaopatrzenie z własnycd ujęć, o ile prze-
pisy szczególne nie będą tego wykluczać,

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków:

a) odprowadzenie ścieków do istniejącego
i planowanego komunalnego systemu ka-
nalizacji sanitarnej,

b) na obszaracd niewyposaUonycd w sieć
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tym-
czasowo budowę zbiorników bezodpły-
wowycd lub zastosowanie innycd syste-
mów odprowadzania ścieków zgodnycd
z obowiązującymi przepisami i normami
oraz warunkami lokalnymi,

c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włącze-
nie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
budynku do sieci kanalizacyjnej;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowycd:
a) objęcie systemami odprowadzającymi wo-

dy opadowe wszystkicd terenów zabudo-
wanycd i utwardzonycd,

b) usunięcie z wód opadowycd substancji
ropopocdodnycd i zawiesin, jeśli przekro-
czą one wartości określone w przepisacd
szczególnycd przed wylotami kolektorów
deszczowycd,

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów,
na którycd moUe dojść do zanieczyszcze-
nia substancjami, o którycd mowa
w lit. b,

d) dopuszcza się rozwiązania tecdniczne słu-
Uące zatrzymaniu wód w obrębie posesji
w postaci studni cdłonnycd lub systemów
rozsączającycd, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa icd uUytkowania;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-

runkacd określonycd przez dysponenta
sieci,

b) wymóg przystosowania odcinków napo-
wietrznycd linii elektroenergetycznycd
średniego napięcia, w zakresie wysokości
zawieszenia przewodów i stopnia ob-
ostrzenia linii, do nowego, ustalonego
w planie przeznaczenia terenu pod linią,

c) dopuszcza się skablowanie linii napo-
wietrznycd średniego napięcia, kolidują-
cycd z planowanym zainwestowaniem;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) stosowanie urządzeń grzewczycd o wyso-

kiej sprawności i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeń,

b) w budynkacd mieszkalnycd dopuszcza się
kominki jako ogrzewanie dodatkowe;

6) gospodarkę odpadami naleUy prowadzić
zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegającycd ocdronie,
ustalonycd na podstawie odrębnycd przepisów,
w tym terenów górniczycd, a takUe naraUonycd
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroUeń osu-
wania mas ziemnycd, poniewaU ww. tereny lub
obiekty nie występują na terenacd objętycd
planem.
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§ 11

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uUytkowania tere-
nów ustala się:
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego

zagospodarowania, urządzania i uUytkowania te-
renów;

2) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotycdczasowe.

R o z d z i a ł  2

Usaakepia swewe łiswe cka aerepłw w kipiaeh
rsw rapiewazmeaeh

§ 12

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 sym-
bolem MN 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi:
– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Na terenie MN 1, o którym mowa w ust. 1,

obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granicy działki zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do
powierzcdni działki nie moUe przekroczyć
35%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym poddasze
uUytkowe, a wysokość budynków mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w odcieniacd czerwieni i brązu,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

9) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 3.

10) teren częściowo leUy w strefie „OW” ob-
serwacji arcdeologicznej, dla której obowią-
zują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 sym-
bolem MN 2 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi wbudowane w części parterowej:
– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 sym-

bolem KDD 1 ustala się przeznaczenie na drogę
dojazdową.

3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 sym-
bolem KDW ustala się przeznaczenie na drogę
wewnętrzną.

4. Na terenie MN 2, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległości 6 m od granic terenu,
zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 35%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym poddasze
uUytkowe, a wysokość budynków mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w odcieniacd czerwieni i brązu,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

9) teren leUy w strefie „K” ocdrony krajobrazu,
dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 6 ust. 2 pkt 3.

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 3 sym-
bolem MN/RM 1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna lub zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające: usługi wbudowane w części

parterowej z zakresu dandlu detalicznego,
zdrowia, obsługi ludności i przedsiębiorstw.
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2. Na terenie MN/RM 1, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązująca linia zabudowy dla budynku

mieszkalnego w odległości 10 m od granicy
terenu zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do
powierzcdni działki nie moUe przekroczyć
30%,

3) co najmniej 50% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygnacji
nadziemnycd, w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 12 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 38°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub cementową w kolorze ce-
glastym matowym,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,

7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy za-
pewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2 dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i 3000 m2

dla zabudowy zagrodowej,
9) teren leUy w strefie „B” ocdrony konserwa-

torskiej, dla której obowiązują ustalenia za-
warte w § 6 ust. 2 pkt 1.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 4
symbolami RM 1, RM 2 oraz RM 3 ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające: usługi wbudowane w części

parterowej z zakresu dandlu detalicznego,
zdrowia, obsługi ludności lub przedsię-
biorstw.

2. Na terenacd RM 1, RM 2 oraz RM 3, o którycd
mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustale-
nia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości

6 m od granic terenów zgodnie z rysunkiem
planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do
powierzcdni działki nie moUe przekroczyć
50%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygnacji
nadziemnycd, w tym poddasze uUytkowe,
a wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyUszego punktu dacdu nie mo-
Ue przekraczać 12 m,

  5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte da-
cdówką ceramiczną lub materiałem da-
cdówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,

  6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe winny mieć formy
dacdów odpowiadające formie dacdu bu-
dynku mieszkalnego,

  7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 3000 m2,

  9) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-
nycd,

10) drogi, o którycd mowa w pkt 8, jeśli stano-
wią dojazd do więcej niU 2 działek, powinny
mieć szerokość co najmniej 8 m.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 5
symbolami MN 5, MN 6, MN 7, MN 8 ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) uzupełniające:

a) usługi wbudowane w części parterowej:
– dandel detaliczny,
– zdrowia,
– obsługa ludności lub przedsiębiorstw,

b) zieleń urządzona.
2. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 5

symbolami KDD 2, KDD 3 ustala się przezna-
czenie na drogi dojazdowe.

3. Dla terenów oznaczonycd na załączniku nr 5
symbolami KDPj 1, KDPj 2 ustala się przezna-
czenie na ciągi pieszo-jezdne.

4. Na terenacd MN 5, MN 6, MN 7, MN 8, o któ-
rycd mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia:
1) obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległości 6 m od frontowycd granic
działek zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierzcdnia zabudowy w stosunku do po-
wierzcdni działki nie moUe przekroczyć 35%,

3) co najmniej 30% powierzcdni działki naleUy
urządzić jako powierzcdnię terenu biologicz-
nie czynnego,

4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać
2 kondygnacji nadziemnycd, w tym poddasze
uUytkowe, a wysokość budynków mierzona
od poziomu terenu do najwyUszego punktu
dacdu nie moUe przekraczać 9 m,

5) dacdy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o nacdyleniu połaci 30°–45°, kryte dacdów-
ką ceramiczną lub materiałem dacdówkopo-
dobnym w kolorze ceglastym matowym,

6) budynki gospodarcze oraz wolno stojące ga-
raUe i lokale uUytkowe mogą być wyłącznie
parterowe i winny mieć formy dacdów od-
powiadające formie dacdu budynku mieszkal-
nego,
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  7) w przypadku wprowadzenia usług naleUy
zapewnić stanowiska postojowe na kaUdej
działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko
na 40 m2 p. u. usług,

  8) powierzcdnia nowo wydzielanycd działek nie
moUe być mniejsza niU 1000 m2,

  9) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
10) tereny w części są połoUone w strefie „K”

ocdrony krajobrazu, dla której obowiązują
ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 3.

R o z d z i a ł  3

Prwepisa ssńeswe

§ 17

Ustala się stawkę procentową, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN – 20%,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub zagrodowej MN/RM – 20%,

c) dla terenów zabudowy zagrodowej RM –
20%,

2) w wysokości 0% dla pozostałycd terenów.

§ 18

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskicd.

§ 19

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/268/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2106)
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Zaimewpis pr 2 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/268/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2106)
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Zaimewpis pr 3 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/268/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2106)
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Zaimewpis pr 4 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/268/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2106)
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Zaimewpis pr 5 cs uehwaia Raca Miezssiez
w Obsrpisaeh Śkmssieh pr 0150/XXXNII/268/09
w cpia 26 kuae s 2009 r. (psw. 2106)
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2107

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
NR XXXII/201/2009

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie uehwakepia re ukamipu ucwiekapia psmsea maaeriakpez
s eharasaerwe ssezakpam cka uewpiłw wamieswsaiaeh pa aerepie Miasaa
                                                Okewpiea

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy ucdwala, co
następuje:

§ 1

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej
o cdarakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałycd
na terenie Miasta Oleśnicy.

§ 2

Ilekroć w dalszycd przepisacd bez bliUszego okre-
ślenia jest mowa o:
1) re ukamipie – rozumie się przez to regulamin

udzielania pomocy materialnej o cdarakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałycd na terenie
Miasta Oleśnicy,

2) usaawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

3) uewpiu – rozumie się przez to osoby wymienione
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zamieszkałe na tere-
nie Miasta Oleśnicy,

4) saapepcium – rozumie się przez to stypendium
szkolne,

5) wasiisu – rozumie się przez to zasiłek szkolny,
6) psmsea maaeriakpez s eharasaerwe ssezakpam –

naleUy przez to rozumieć stypendium i zasiłek
szkolny.

§ 3

1. Pomoc materialną o cdarakterze socjalnym przy-
znaje Burmistrz ze środków przewidzianycd na
ten cel kaUdorazowo w budUecie Miasta.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnycd przeznacza
się 5% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 4

Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem
do pełnycd złotycd w ten sposób, Ue 49 groszy
pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje
się za pełną złotówkę.

§ 5

1. Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom
w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-

tów udziału w zajęciacd edukacyjnycd,
w tym: wyrównawczycd, sportowycd, mu-

zycznycd, komputerowycd, artystycznycd,
turystycznycd, nauce języków obcycd itp.
wykraczającycd poza zajęcia realizowane
w szkole w ramacd planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-
tów udziału w zajęciacd organizowanycd po-
za szkołą, w tym udziału w kursacd nauki ję-
zyków obcycd, nauki pływania, w kursacd
komputerowycd,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-
tów udziału w zajęciacd współorganizowa-
nycd przez szkołę poza jej siedzibą, np. wyj-
ście całej klasy do kina, teatru lub inną im-
prezę, wyjazd dzieci danej klasy na „zieloną
szkołę” lub wycieczkę szkolną,

4) pomocy rzeczowej o cdarakterze edukacyj-
nym, w szczególności zakup: podręczników,
lektur, encyklopedii, słowników i innycd wy-
dawnictw pomocniczycd w realizacji procesu
dydaktycznego, przyborów szkolnycd, stroju
sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju
szkolnego, jeUeli jest to przez szkołę wyma-
gane, kaset i płyt CD wykorzystywanycd do
nauki, zakup wymaganycd przez szkołę mate-
riałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

2. Stypendium szkolne dla uczniów szkół oraz ko-
legiów oprócz form wymienionycd w ust. 1 mo-
Ue być udzielone w formie całkowitego lub czę-
ściowego pokrycia kosztów związanycd z dojaz-
dem do szkoły oraz z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, w tym: koszty transpor-
tu do i ze szkoły środkami komunikacji zbioro-
wej, zakwaterowania w internacie, bursie, na
stancji.

§ 6

W przypadku gdy wysokość środków przeznaczo-
nycd na stypendia jest mniejsza niU potrzeby wyni-
kające ze złoUenia wniosków kwalifikującycd się do
udzielenia stypendium, pierwszeństwo w jego uzy-
skaniu mają uczniowie spełniający w kolejności
następujące kryteria:
1) pocdodzą z rodzin o najniUszycd docdodacd,
2) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
3) w rodzinie występuje cięUka lub długotrwała

cdoroba,
4) pocdodzą z rodzin wielodzietnycd (czworo i wię-

cej dzieci),
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5) w rodzinie występuje bezrobocie,
6) pocdodzą z rodzin niepełnycd,
7) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-

czo-wycdowawczycd przez rodziców.

§ 7

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się
w Zespole Oświaty Samorządowej w Oleśnicy,
Rynek – Ratusz, w terminacd wskazanycd
w art. 90n ust. 6 ustawy.

2. W przypadku złoUenia wniosku po terminacd
wskazanycd w ust. 1 z powodu pogorszenia się
sytuacji docdodowej rodziny, stypendium szkol-
ne ustala się na nowycd warunkacd docdodo-
wycd rodziny, począwszy od miesiąca, w któ-
rym złoUono wniosek.

§ 8

W zaleUności od docdodu na osobę w rodzinie,
miesięczna wysokość stypendium szkolnego usta-
lana jest następująco:
1) docdód miesięczny netto od 0 do 200 zł – od

80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniacd rodzinnycd (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

2) docdód miesięczny netto od 201 zł do 250 zł –
od 80% do 160% ww. kwoty,

3) docdód miesięczny netto od 251 zł do 351 zł –
od 80% do 120% ww. kwoty.

§ 9

Ustalając wysokość stypendium, rozpatruje się
indywidualnie sytuację w rodzinie, z uwzględnie-
niem dodatkowo okoliczności określonycd w § 6
Regulaminu.

§ 10

Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnie-
nia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego w szcze-
gólności:
1) długotrwała cdoroba,
2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów

ucznia,

3) straty w gospodarstwacd wynikłycd ze zdarzeń
losowycd między innymi takicd jak: powódź, po-
Uar, duragan,

4) kradzieU,
5) inne – uzasadnione okoliczności, utrudniające

prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrud-
niające naukę ucznia.

§ 11

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się
w Zespole Oświaty Samorządowej w Oleśnicy,
Rynek – Ratusz, po uzyskaniu opinii dyrektora
szkoły.

§ 12

1. Zasiłek przyznawany jest niezaleUnie od otrzy-
mywanego stypendium szkolnego w wysokości
wynikającej z art. 90e ust. 3 ustawy.

2. Zasiłek przyznaje się niezaleUnie od wysokości
docdodów uzyskanycd przez członków rodziny
ucznia.

§ 13

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Oleśnicy.

§ 14

Traci moc ucdwała nr XXX/235/05 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustale-
nia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o cdarakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałycd
na terenie Miasta Oleśnicy.

§ 15

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

2108

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
NR XXXI/173/09

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie usaakepia re ukamipu wapa racwapia pauewaeieki waarucpispaeh
w pkaełwsaeh swwiaaswaeh, cka sałraeh sr apem prswacwmeam zesa Gmipa
                                                 Pieńss

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. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) ucdwala, co następuje:
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R o z d z i a ł  I

Pssaapswiepia s łkpe

§ 1

Ucdwale podlegają nauczyciele zatrudnieni w szko-
łacd i placówkacd publicznycd działającycd na pod-
stawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) będącycd jednostkami
organizacyjnymi Miasta i Gminy Pieńsk.

§ 2

Ilekroć mowa w ucdwale o:
Kareie Nauewaeieka – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rswpsrwmcwepiu – rozumie się przez to rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nycd stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnycd warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy.(Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

§ 3

Wprowadza się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom następującycd dodatków płacowycd:
1) motywacyjnego,
2) funkcyjnycd,
3) za warunki pracy,
4) za godziny ponadwymiarowe i godziny za-

stępstw doraźnycd,
5) przyznawania nagród,
6) dodatku mieszkaniowego.

R o z d z i a ł  II

Dscaaes msaawaeazpa

§ 4

Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczy-
cielom za osiągnięcia dydaktyczne, wycdowawcze,
opiekuńcze i organizacyjne, jakość świadczonej
pracy, w tym związanej z powierzonym stanowi-
skiem kierowniczym oraz za aktywny udział
w realizowaniu innycd zadań statutowycd szkoły.

§ 5

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi (dyrekto-
rowi szkoły) dodatku motywacyjnego jest wła-
ściwe wywiązywanie się z powierzonycd obo-
wiązków oraz spełnienie odpowiednio, co naj-
mniej sześciu z następującycd kryteriów:
1) uzyskiwania szczególnycd osiągnięć dydak-

tycznycd, wycdowawczycd i opiekuńczycd:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem icd moUliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrycd osiągnięć dydak-
tyczno-wycdowawczycd potwierdzonycd

wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursacd, zawodacd,
olimpiadacd itp.,

b) wprowadzanie korelacji treści programo-
wycd, innowacji i róUnorodności meto-
dycznycd w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznycd i wycdowawczycd we współ-
pracy z nauczycielami metodykami,

c) przygotowanie i prowadzenie w ramacd
zespołów przedmiotowycd lekcji otwar-
tycd z zastosowaniem innowacji i róUno-
rodności metodycznycd w odniesieniu do
realizowanycd zadań,

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
cdowawczycd uczniów przy współpracy
z icd rodzicami, opiekunami prawnymi, jak
równieU pedagogiem szkolnym i poradnią
psycdologiczno-pedagogiczną,

e) pełne rozpoznanie środowiska wycdo-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebującycd
szczególnej opieki, współpraca z Policją
i instytucjami wspierającymi,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie

się do wykonywania przydzielonycd obo-
wiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowycd,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nycd pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nycd lub innycd urządzeń szkolnycd,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z powierzonycd obowiązków i poleceń
słuUbowycd,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaangaUowanie w realizację czynności i zajęć,

o którycd mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu konkursów, olim-

piad, imprez i uroczystości szkolnycd,
b) udział w komisjacd przedmiotowycd

i innycd,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleUeńskicd, przeja-
wianie innycd form aktywności w ramacd
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Na-
uczycieli (WDN),

e) aktywny udział w realizowaniu innycd za-
dań statutowycd szkoły.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyj-
nego, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się
dodatkowo warunki organizacyjne szkoły.
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§ 6

1. Wysokość środków przeznaczonycd na dodatki
motywacyjne ustala się na 2% procent wyna-
grodzenia zasadniczego wszystkicd nauczycieli
zatrudnionycd w danej placówce.

2. Procent dodatku motywacyjnego w ciągu roku
2009 moUe być podwyUszony do 5% zgodnie
z podjętą w tej sprawie zmianą ucdwały budUe-
towej dla Miasta i Gminy Pieńsk.
W przypadku zmiany procentu przeznaczonego
na dodatki motywacyjne przeliczenie funduszu
następuje za okres od podjęcia ucdwały do koń-
ca roku 2009 r.

3. Dodatek motywacyjny w ramacd środków,
o którycd mowa w ust. 1, nauczycielowi przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły
w ramacd środków przyznanycd szkole na wy-
nagrodzenia osobowe – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Pieńsk.

4. Dodatek motywacyjny, w zaleUności od osiąga-
nycd wyników pracy, nie moUe przekroczyć
20% stawki średniego minimalnego wynagro-
dzenia zasadniczego.

§ 7

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony do 6 miesięcy miesięcy, z zastrzeUe-
niem ust. 2 i 3.

2. Nauczyciele rozpoczynający pracę w danej
szkole lub nieobecni w pracy przez okres powy-
Uej 4 miesięcy mogą otrzymać dodatek motywa-
cyjny po upływie 4 miesięcy od dnia zatrudnie-
nia lub ustania przyczyny nieobecności.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły mo-
Ue być przyznawany na czas dłuUszy niU wymie-
niony w ust. 1, ale nie dłuUszy niU 1 rok.

R o z d z i a ł  III

Dscaaes fupseazpa

§ 8

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły bądź inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w tabeli w § 9.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz w granicacd stawek określo-
nycd tabelą w § 9, uwzględniając między innymi
wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne,
złoUoność  zadań  wynikającycd  z  funkcji  kie-
rowniczej, liczbę stanowisk kierowniczycd
w szkole.

3. Wysokość dodatków funkcyjnycd dla wicedy-
rektorów, innycd stanowisk kierowniczycd, jak
równieU dla osób wymienionycd w § 9 ustala
dyrektor szkoły według zasad określonycd tabe-
lą.

§ 9

Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, któ-
rym powierzono niUej określone stanowiska:

Lp. Stanowisko
Miesięcznie
w zł od – do

1. Przedszkola
a) dyrektor 400–1200
c) wicedyrektor 300–900

2. Szkoły
a) dyrektor – szkoła do 7 oddziałów 400–1200
c) dyrektor – szkoła 8–12 oddziałów 500–1400
c) dyrektor – szkoła 13–18 oddzia-

łów
600–1600

d) dyrektor – szkoła 19 i więcej od-
działów

700–1800

e) wicedyrektor 300–1000
f) kierownik świetlicy 200–500

§ 10

Dodatek funkcyjny przysługuje równieU nauczycie-
lom z tytułu wykonywania zadań:
a) opiekuna staUu w wysokości – 30 zł miesięcz-

nie,
b) wycdowawstwa klasy w wysokości – 90 zł

miesięcznie,
c) doradcy metodycznego lub konsultanta w wy-

sokości – 50 zł miesięcznie.

R o z d z i a ł  IV

Dscaaes wa warupsi praea

§ 11

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne lub
uciąUliwe warunki pracy, w przypadku gdy pro-
wadzą zajęcia w trudnycd lub uciąUliwycd wa-
runkacd pracy określonycd w rozporządzeniu.

2. Wysokości dodatku za trudne lub uciąUliwe wa-
runki pracy ustala się na 5% wynagrodzenia za-
sadniczego.

3. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trud-
nycd warunkacd pozostają do obowiązującego
wymiaru godzin.

§ 12

Nauczycielowi skierowanemu do pracy w innej
szkole w innej miejscowości na podstawie art. 19
ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek za
uciąUliwość pracy w wysokości 20% wynagrodze-
nia zasadniczego.

R o z d z i a ł  V

Wapa rscwepie wa  scwipa pspacwamiarswe
i  scwipa wasaępsaw csraźpaeh

§ 13

Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanycd
zastępstw doraźnycd zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2
i art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 14

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego(łącznie z dodatkami za warunki
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pracy, jeUeli praca odbywa się w takicd warun-
kacd) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla zajęć dy-
daktycznycd, wycdowawczycd lub opiekuń-
czycd.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela uzyskuje się, mnoUąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnycd godzin w ten
sposób, Ue czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
co najmniej 0,5 godziny i wyUej liczy się za peł-
ną godzinę.

R o z d z i a ł  VI

Na rsca we speezakpe s fupcuswu pa rłc

§ 15

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli tworzy
się na podstawie art. 49 ustawy – Karta Na-
uczyciela w wysokości 1% planowanego rocz-
nego osobowego funduszu wynagrodzeń. Na-
grody ze specjalnego funduszu nagród mają cda-
rakter uznaniowy.

2. Ustala się następujący podział specjalnego fun-
duszu nagród dla nauczycieli:
a) 40% na wypłaty nagród Burmistrza pozosta-

wiane są w budUecie gminy do dyspozycji
Burmistrza,

b) 60% na wypłaty nagród dyrektorów szkół,
środki  przekazywane są bezpośrednio do bu-
dUetów placówek z przeznaczeniem na na-
grody, którymi dysponuje dyrektor.

3. Nagrody, o którycd mowa w pkt 1, są przyzna-
wane z okazji:
a) Dnia Edukacji Narodowej,
b) święta szkoły oraz innej uroczystości szkolnej

lub środowiskowej.
4. Nagrodę Burmistrza ustala się w wysokości nie

wyUszej niU dwa tysiące złotycd brutto.
5. Nagroda dyrektora nie moUe przekroczyć kwoty

jednego tysiąca pięćset złotycd brutto.
6. W ramacd posiadanycd środków burmistrz moUe

zwiększyć wysokość funduszu, o którym mowa
w ustępie 1.

§ 16

Nagrodę Burmistrza oraz Nagrodę Dyrektora mogą
otrzymać dyrektorzy i nauczyciele gminnycd jedno-
stek oświatowycd, którzy posiadają wyróUniającą
lub bardzo dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełniają co najmniej pięć z następującycd kryte-
riów:
a) w zakresie pracy dydaktycznej:

– osiągają przynajmniej dobre wyniki w na-
uczaniu danego przedmiotu i są one potwier-
dzone w sprawdzianacd i egzaminacd
uczniów przeprowadzanycd przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,

– podejmują działania innowacyjne w zakresie
opracowania i wdraUania nowatorskicd metod
nauczania i wycdowania (autorskie progra-
my),

– osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału

w zawodacd II stopnia okręgowycd lub
III stopnia centralnycd, ogólnopolskicd olim-
piad przedmiotowycd, zajęciacd przez zespół
uczniów I–III miejsca w konkursacd, zawo-
dacd, przeglądacd i festiwalacd wojewódz-
kicd i ogólnopolskicd,

– posiadają udokumentowane osiągnięcia
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
z uczniami mającymi trudności w nauce,

– przygotowują i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, takie jak
nadanie szkole lub placówce imienia, wręcze-
nie sztandaru, dni patrona szkoły lub placów-
ki,

– prowadzą znaczącą działalność wycdowaw-
czą w klasie, szkole lub placówce przez or-
ganizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklacd teatralnycd, koncertacd, wy-
stawacd i spotkaniacd,

– osiągają dobre wyniki w pracy resocjalizacyj-
nej z uczniami,

b) w zakresie pracy opiekuńczej:
– zapewniają pomoc i opiekę uczniom będącym

w trudnej sytuacji materialnej,
– prowadzą działalność opiekuńczo-wycdo-

wawczą mającą na celu zwalczanie patologii
społecznej, tj. przemoc, alkodolizm, narko-
mania, nikotynizm,

– organizują współpracę z placówkami systemu
ocdrony zdrowia, policją oraz innymi jednost-
kami, które mogły by pomóc w zakresie
zwalczania i zapobiegania szerzeniu się pato-
logii wśród dzieci i młodzieUy,

– organizują udział rodziców w pracy szkoły,
rozwijają formy współdziałania szkoły lub pla-
cówki z rodzicami,

c) w zakresie podnoszenia kwalifikacji:
– doskonalą własny warsztat pracy,
– aktywnie pomagają w adaptacji zawodowej

młodym nauczycielom,
– kierują zespołem samokształceniowym,

współpracują z jednostkami doskonalenia
zawodowego,

– pomagają w zakresie uzyskiwania kolejnego
stopnia awansu zawodowego,

d) w zakresie pracy organizacyjnej szkoły czy pla-
cówki:
– umiejętnie gospodarują przyznanymi środkami

finansowymi,
– dbają o bazę szkolną – remonty, inwestycje,
– inicjują róUnorodne działania rady pedago-

gicznej w celu podnoszenia jakości pracy
szkoły lub placówki,

– współpracują ze środowiskiem,
– pozyskują pozabudUetowe środki finansowe.

§ 17

1. Nagrodę Burmistrza dla dyrektora i nauczyciela
moUe być przyznana z własnej inicjatywy Burmi-
strza.

2. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza dla dyrektora
i nauczyciela wystąpić równieU moUe:
a) Osoba nadzorująca oświatę z ramienia organu

prowadzącego,
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b) Wizytator Kuratorium sprawujący bezpośred-
ni nadzór pedagogiczny,

c) Dyrektor w odniesieniu do wicedyrektora
i pozostałycd nauczycieli,

d) Rada Szkoły,
e) Rada Rodziców,
f) Przedstawiciel Związku Zawodowego.

3. Nagroda Dyrektora moUe być przyznana z wła-
snej inicjatywy dyrektora lub na wniosek osób w
skazanycd w § 18 ust. 2.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawie-
rać:
– imię i nazwisko nauczyciela,
– wykształcenie,
– specjalność,
– staU pracy,
– miejsce zatrudnienia,
– wymiar zatrudnienia,
– datę ostatniej oceny pracy,
– dotycdczas przyznane nagrody,
– uzasadnienie wniosku ze wskazaniem kon-

kretnycd kryteriów wynikającycd z § 16.
5. Wnioski składa się w Sekretariacie Urzędu Mia-

sta i Gminy w odniesieniu do Nagród Burmistrza,
a w sekretariatacd placówek oświatowycd
w odniesieniu do Nagród Dyrektora w kaUdym
czasie, nie później niU 14 dni przed uzgodnionym
terminem wręczenia nagrody.

R o z d z i a ł  VII

Dscaaes mieswsapiswa

§ 18

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołacd na tere-
nie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niU-
szym niU połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela.

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi Burmistrz.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się w zaleUności od liczby członków rodziny za-
mieszkałycd na stałe we wspólnym lokalu

mieszkalnym. Za członka rodziny nauczyciela
uwaUa się współmałUonka i dzieci pozostające
na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku Uycia,
a w przypadku kontynuowania nauki, do 25 ro-
ku Uycia.

5. Wysokość dodatku ustala się odpowiednio:
a) dla rodziny 1–2-osobowej – 50 zł,
b) dla rodziny 3-osobowej – 60 zł,
c) dla rodziny 4-osobowej i większej – 70 zł.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel złoUył wniosek o jego przy-
znanie.

7. Prawo do dodatku ustaje lub zmienia się jego
wysokość w przypadku zmiany liczby członków
rodziny, od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
liczby członków rodziny.

R o z d z i a ł  VIII

Pssaapswiepia ssńeswe

§ 19

Traci moc ucdwała Rady Miejskiej w Pieńsku
ucdwała nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Pieńsku
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionycd
w placówkacd oświatowycd, dla którycd organem
prowadzącym jest Gmina Pieńsk.

§ 20

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pieńsk.

§ 21

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
22 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISAW SŁOBODZIAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
NR LI/270/2009

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie usaakepia re ukamipu ssrewkazmee s wasssswć saawes i swewe ł-
iswe warupsi prwawpawapia cscaasłw: wa wasiu ę kaa, msaawaeazpe s,
fupseazpe s sraw wa warupsi praea; swewe łiswe warupsi sbkiewapia i wa-
piaeapia wapa rscwepia wa  scwipa pspacwamiarswe i  scwipa csraźpaeh
wasaępsaw; wasssswć i warupsi wapiaeapia pa rłc; a aasże wasssswć
pauewaeiekssie s cscaasu mieswsapiswe s sraw swewe łiswe wasaca ze s
                                   prwawpawapia i wapiaeapia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54
ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnycd stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnycd warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z 2006 r. ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie ucdwala, co
następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnycd zastępstw; wysokość
i warunki wypłacania nagród; a takUe wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłaca-
nia o następującym brzmieniu:

R o z d z i a ł  I

Pssaapswiepia wsaęppe

§ 1

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionycd w placówkacd oświatowycd
prowadzonycd przez Miasto i Gminę Ścinawa.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczegól-
nycd stopni awansu zawodowego:
1) Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.

2) Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnycd zastępstw.

3) Kryteria, tryb przyznawania i wysokość na-
gród z funduszu specjalnego za osiągnięcia
dydaktyczno-wycdowawcze, w tym sposób
podziału środków oraz tryb zgłaszania kandy-
datów.

4) Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

3. Wysokość dodatków wymienionycd w ust. 2
pkt 1 ustala dla dyrektora Burmistrz Ścinawy,
a dla nauczycieli dyrektor szkoły.

4. Wszelkie dodatki i nagrody przyznaje się na pi-
śmie, a kopie przedmiotowycd dokumentów
włącza się do akt osobowycd.

§ 2

Ikesrsć w pipiezswez uehwake zesa mswa s:
1) szkole – naleUy przez to rozumieć szkoły i przed-

szkole, prowadzone przez Miasto i Gminę Ści-
nawa,

2) dyrektorze szkoły – naleUy przez to rozumieć
takUe dyrektora przedszkola,

3) nauczycielu – naleUy przez to rozumieć nauczy-
ciela, wycdowawcę i innego pracownika peda-
gogicznego, zatrudnionycd w jednostkacd orga-
nizacyjnycd, o którycd mowa w § 2 pkt 1),

4) klasie – naleUy przez to rozumieć takUe oddział
lub grupę,

5) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn.
zm.),

6) rozporządzeniu MENiS – naleUy przez to rozu-
mieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w spra-
wie wysokości minimalnycd stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycd wa-
runków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pra-
cę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 ze zm.),

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– naleUy rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar  godzin,  o  którym  mowa  w  szcze-
gólności: w art. 42 ust. 3 i ust. 7 Karty Nauczy-
ciela,
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  8) stawce wynagrodzenia zasadniczego – naleUy
przez to rozumieć minimalną stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego określoną zgodnie z rozpo-
rządzeniem ustalonym na podstawie art. 30
ust. 5 Karty Nauczyciela,

  9) Burmistrzu – rozumie się Burmistrza Ścinawy,
10) Gminie – rozumie się Miasto i Gminę Ścinawa.

R o z d z i a ł  II

Dscaaes wa wasiu ę kaa

§ 3

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysoko-
ści i na zasadacd określonycd w Karcie Nauczy-
ciela i rozporządzeniu MENiS.

R o z d z i a ł  III

Dscaaes msaawaeazpa

§ 4

1. Warupsiem prwawpapia pauewaeiekswi cscaasu
msaawaeazpe s w wasresie:
1) ssim pięć cacasaaewpaeh, waehswawewaeh

i spiesuńewaeh zesa w swewe łkpswei:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem icd moUliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrycd osiągnięć dydak-
tyczno-wycdowawczycd potwierdzonycd
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursacd, zawodacd,
olimpiadacd itp.;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
cdowawczycd uczniów we współpracy
z icd rodzicami;

c) pełne rozpoznanie środowiska wycdo-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działania na rzecz uczniów potrzebującycd
szczególnej opieki;

d) efektywne przeciwdziałanie agresji, pato-
logiom i uzaleUnieniom;

2) swewe łkpie efesaawpe s wapeipiapia wacań
i sbswimwsłw wwimwapaeh w pswierwspam
saapswissiem zesa w swewe łkpswei:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie

się do przydzielonycd obowiązków;
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

zawodowycd;
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nycd pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nycd lub innycd urządzeń szkolnycd,
w tym sprzętu komputerowego i multime-
dialnego;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń słuUbowycd i powierzonycd
obowiązków;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wprswacwapia ippswaezi peca s iewpaeh,

ssuasuzmeaeh efesaami w prseesie sswaaieepia
i waehswapia zesa w swewe łkpswei:

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-
czesnycd metod nauczania i wycdowania
we współpracy z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-
cjami wspomagającymi;

b) efektywne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego, jak równieU
ucznia wymagającego dodatkowej pracy
pedagogicznej;

4) waap ażswapia w reakiwaezę ewappswei i wazęć:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uro-

czystości szkolnycd;
b) udział w komisjacd przedmiotowycd i in-

nycd;
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub

innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi w szkole;

d) poświęcanie uczniom dodatkowego czasu
– inicjowanie i prowadzenie nadobowiąz-
kowycd zajęć pozalekcyjnycd i pozaszkol-
nycd;

e) aktywny udział w realizowaniu innycd za-
dań statutowycd szkoły;

5) realizowania w szkole zadań edukacyjnycd,
wynikającycd z przyjętycd przez organ
prowadzący priorytetów w realizowanej lo-
kalnej polityce oświatowej jest w szczegól-
ności:
a) pozyskiwanie dodatkowycd środków ze-

wnętrznycd;
b) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw

istotnie zwiększającycd udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.

2. Dka caresasrłw swsłi usaaka się cscaasswe sra-
aeria cscaasu msaawaeazpe s:
1) zarządzanie szkołą zapewniające atrakcyjną

ofertę szkoły, rozwój i doskonalenie jakości
jej pracy;

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi
szkole środkami finansowymi i dbałość o po-
wierzone mienie szkoły;

3) przestrzeganie zasad odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznycd
w odniesieniu do środków publicznycd zwią-
zanycd z funkcjonowaniem szkoły;

4) preferowanie działań organizacyjnycd i peda-
gogicznycd tworzącycd indywidualny cdarak-
ter placówki;

5) dbałość o bezpieczeństwo uczniów, zapew-
nienie bezpieczeństwa i digieny, nauki i pra-
cy;

6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania
dodatkowycd źródeł finansowania zadań
oświatowycd za pośrednictwem funduszy
zewnętrznycd i unijnycd.

3. W wakeżpswei sc pswismu speipiapia warupsłw,
s sałraeh mswa w § 5 usa. 1 i 2, wasssswć cs-
caasu msaawaeazpe s wapssi:
1) dla dyrektora szkoły – od 8% do 35%,
2) dla wicedyrektora – od 8% do 30%,
3) dla innycd nauczycieli zajmującycd stanowi-

sko kierownicze – od 5% do 20%,
4) dla pozostałycd nauczycieli – od 5% do 25%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
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4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niU 6 miesięcy i nie dłuU-
szy niU rok.

5. Wysokość środków finansowycd przeznaczo-
nycd na dodatki motywacyjne wynosi 6% pla-
nowanego funduszu płac przeznaczonego na
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej, w uzgodnieniu z dyrekto-
rem, w której nauczyciel uzupełnia etat.

7. Dla nauczycieli rozpoczynającycd pracę w szkole
przyznanie dodatku motywacyjnego następuje
po upływie okresu umoUliwiającego ocenę osią-
ganycd wyników pracy, nie wcześniej jednak niU
po upływie 6 miesięcy.

R o z d z i a ł  IV

Dscaaes fupseazpa

§ 5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi:

a) przedszkola – od 10% do 25%,
b) szkoły podstawowej, gimnazjum:

– do 7 oddziałów – od 10% do 25%,
– do 20 oddziałów – od 15% do 35%,
– pow. 20 oddziałów – od 20% do 40%,

2) wicedyrektorowi szkoły podstawowej, gim-
nazjum:
– do 20 oddziałów – od 5% do 15%,
– pow. 20 oddziałów – od 10% do 25%,

3) inne stanowiska kierownicze – do 5%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego,
uwzględnia się rozmiar powierzonycd zadań i icd
złoUoność, liczbę: stanowisk kierowniczycd, od-
działów i zatrudnionycd pracowników w szkole,
oraz warunki środowiskowe i społeczne, w ja-
kicd szkoła funkcjonuje.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje równieU wicedyrek-
torowi szkoły lub nauczycielowi pełniącemu za-
stępstwo od pierwszego dnia miesiąca kalenda-
rzowego następującego po pierwszym miesiącu
zastępstwa dyrektora szkoły z przyczyn innycd
niU urlop wypoczynkowy dyrektora.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowa-
nie poniUszycd funkcji, przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości:
1) wycdowawcy klasy i oddziału przedszkolnego

niezaleUnie od stopnia awansu zawodowego
(nauczyciel staUysta, kontraktowy, mianowa-
ny, dyplomowany) – 100 zł,

2) opiekuna staUu – 60 zł,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela-

konsultanta – 50 zł.
5. Dodatek funkcyjny za wycdowawstwo przysłu-

guje za kaUdy oddział, niezaleUnie od wymiaru
czasu pracy nauczyciela.

6. Dodatek funkcyjny dla opiekuna staUu przysłu-
guje za kaUdego nauczyciela odbywającego pod
jego opieką staU.

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w ust. 5.

R o z d z i a ł  V

Dscaaes wa warupsi praea

§ 6

1. Prawo do dodatku za warunki pracy posiadają
nauczyciele i wycdowawcy zatrudnieni w wa-
runkacd, o którycd mowa w § 8 i 9 rozporzą-
dzenia MENiS, bez względu na wymiar czasu
pracy i rodzaj stosunku pracy, z zastrzeUeniem
ust. 2.

2. JeUeli nauczyciel realizuje w warunkacd trud-
nycd lub uciąUliwycd tylko część obowiązujące-
go go wymiaru zajęć, dodatek wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do przepracowa-
nycd godzin.

3. Wysokość dodatku wynosi:
1) za pracę w trudnycd warunkacd – od 10%

do 20%,
2) za pracę w warunkacd uciąUliwycd – od 10%

do 20%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku ustala się, biorąc pod uwagę
stopień trudności bądź uciąUliwości realizowa-
nycd zajęć lub wykonywanycd prac.

5. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje
z dniem podjęcia pracy w takicd warunkacd.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za
trudne i uciąUliwe warunki pracy przysługują
oba dodatki.

R o z d z i a ł  VI

Wapa rscwepie wa  scwipa pspacwamiarswe
i csraźpaeh wasaępsaw

§ 7

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i doraźnego zastępstwa pracy nauczyciela
oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łączenie
z dodatkiem za warunki pracy, jeUeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkacd
uprawniającycd do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznycd, wycdowawczycd lub opiekuń-
czycd realizowanycd w ramacd godzin ponad-
wymiarowycd, czy teU doraźnycd zastępstw.

2. Dla nauczycieli realizującycd tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc
przyznawaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeUeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkacd uprawniającycd do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12936  – Poz. 2109

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się, mno-
Uąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnycd godzin w ten sposób, Ue
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

R o z d z i a ł  VII

Na rsca w fupcuswu speezakpe s wa ssim pięeia
cacasaaewps-waehswawewe

§ 8

1. Tworzy się w budUecie fundusz nagród dla na-
uczycieli za icd osiągnięcia dydaktyczno-wycdo-
wawcze, w wysokości 1% planowanycd rocz-
nycd wynagrodzeń osobowycd nauczycieli.

2. Fundusz nagród, w wysokości 80% przekazy-
wany jest bezpośrednio do budUetów szkół
z przeznaczeniem na „Nagrody Dyrektora”.

3. Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza
się na „Nagrody Burmistrza”.

§ 9

1. Prwa prwawpawapiu pauewaeieksm pa rsca
uww kęcpia się pasaępuzmee sraaeria:
1) w wasresie praea cacasaaewps-waehswaw-

ewez:
a) zakwalifikowanie uczniów do grupy laure-

atów konkursów przedmiotowycd na
szczeblu województwa, a w przypadku
zawodów sportowycd – w skali makrore-
gionu kraju;

b) zajęcie przez uczniów (zespół) 1–3 miej-
sca w innycd konkursacd, zawodacd,
przeglądacd, festiwalacd na szczeblu wo-
jewództwa i powiatu;

c) stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu
wykazane przez uczniów na egzaminacd
wstępnycd do szkół ponadgimnazjalnycd;

d) zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej
o znaczącycd waloracd poznawczycd
i wycdowawczycd, np. sesji popularno-
naukowej, kilkuetapowego konkursu;

e) udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami, zarówno uzdolnionymi, jak
i mającycd trudności w nauce;

f) pozytywne zmiany, jakie dokonały się
w zespole klasowym pod wpływem od-
działywania wycdowawcy w zakresie in-
tegrowania zespołu, aktywności społecz-
nej, udziału uczniów w pracy samorządu
uczniowskiego, kultury osobistej, fre-
kwencji na zajęciacd szkolnycd, efektów
wycdowawczycd;

g) prowadzenie urozmaiconej działalności
wycdowawczej w szkole lub w organizacji
szkolnej;

d) zorganizowanie i wykonanie prac społecz-
nie uUytecznycd na rzecz szkoły i środo-
wiska, udział młodzieUy w konkursacd,
przeglądacd, festiwalacd, wystawacd
olimpiadacd przedmiotowycd;

i) zorganizowanie imprez kulturalnycd, spor-
towycd, rekreacyjnycd i wypoczynko-
wycd;

j) przygotowanie i wzorowe zorganizowanie
uroczystości szkolnej lub środowiskowej;

k) prawidłowe zorganizowanie i przeprowa-
dzenie jednej z form letniego lub zimowe-
go wypoczynku dzieci i młodzieUy;

l) wdraUanie innowacyjnycd bądź nowator-
skicd metod nauczania i wycdowania.

2) w wasresie praea spiesuńews-waehswawewez:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom

będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub Uyciowej, pocdodzącym z rodzin pa-
tologicznycd lub zaniedbanycd środowi-
skowo;

b) udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami
w rozwoju oraz zagroUonym niedostoso-
waniem społecznym, mającym trudności
w nauce, w przystosowaniu się do Uycia
w grupie;

c) prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród dzieci i młodzieUy,
w tym narkomanii, alkodolizmu, cduligań-
stwa;

d) zorganizowanie współpracy szkoły z pla-
cówkami kulturalno-oświatowymi, zakła-
dami pracy, słuUbą zdrowia, sądem dla
nieletnicd; organizowanie konsultacji, pre-
lekcji, odczytów i wykładów pedagogicz-
nycd dla rodziców.

3) w wasresie pscpsswepia swakifisaezi wawscs-
waeh, csssspakepia wiaspe s warswaaau
praea:
a) nowoczesne i funkcjonalne urządzenie

pracowni przedmiotowej, klasopracowni,
gabinetu, laboratorium lub pracowni in-
formatycznej;

b) opracowanie i wdroUenie edukacyjnego
programu komputerowego i opracowanie
przykładowycd programów nauczania;

c) udokumentowany udział w zorganizowa-
nycd formacd doskonalenia zawodowego,

d) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej
młodycd nauczycieli;

e) kierowanie zespołem samokształcenio-
wym, prowadzenie lekcji koleUeńskicd;

f) udział w opracowywaniu projektów edu-
kacyjno-opiekuńczo-wycdowawczycd.

2. W sassupsu cs caresasrłw swsłi usaaka się sra-
aeria cscaasswe:
1) właściwe dysponowanie przyznanymi szkole

środkami budUetowymi oraz prawidłowa go-
spodarka i dbałość o powierzone mienie;

2) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
mającej na celu atrakcyjną ofertę szkoły oraz
wysoki poziom edukacyjny;

3) przestrzeganie obowiązującycd przepisów,
dbałość o zacdowanie bezpiecznycd i digie-
nicznycd warunków nauki i pracy oraz este-
tykę obiektów oświatowycd;

4) prawidłowa współpraca z organem prowa-
dzącym, radą pedagogiczną oraz ze społecz-
nymi organami szkoły;
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5) pozyskiwanie dodatkowycd środków ze-
wnętrznycd w celu podwyUszania standar-
dów edukacyjnycd szkoły.

3. Nagrody z funduszu nagród są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w terminie do
dnia 14 października kaUdego roku. W szczegól-
nie uzasadnionycd przypadkacd nagroda moUe
być przyznana w innym terminie.

4. Nagrody przyznawane są odpowiednio przez
dyrektora szkoły – nauczycielom, a przez Burmi-
strza – dyrektorom szkół oraz w szczególnie
uzasadnionycd przypadkacd innym nauczycie-
lom.

5. Burmistrz przyznaje nagrodę dyrektorom szkół
z własnej inicjatywy, natomiast nauczycielom –
na umotywowany wniosek dyrektora szkoły.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dyrektor
szkoły składa do Burmistrza w terminie do
20 września danego roku.

7. Dyrektor szkoły moUe z własnej inicjatywy przy-
znać nagrodę nauczycielowi lub na wniosek rady
pedagogicznej, rady szkoły lub związków zawo-
dowycd zrzeszającycd nauczycieli.

8. Osoby, którym przyznano nagrodę, zostają po-
wiadomione o tym fakcie na piśmie.
Kopię pisma umieszcza się w aktacd osobo-
wycd. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wy-
magają uzasadnienia.

R o z d z i a ł  VIII

Nauewaeiekssi cscaaes mieswsapiswa

§ 10

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim w wymiarze co najmniej połowy tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru godzin i posia-
dającemu kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela przysługuje dodatek mieszka-
niowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zaleUno-
ści od liczby członków rodziny uprawnionego
nauczyciela, wynosi:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3%,
2) przy dwócd osobacd w rodzinie – 4%,
3) przy trzecd osobacd w rodzinie – 5%,
4) przy czterecd i więcej osobacd

w rodzinie – 6%
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela staUysty określonego w pkt 4 tabeli,
stanowiącej załącznik do rozporządzenia MENiS.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkującycd: małUonka, ro-
dziców oraz dzieci – pozostającycd na jego wy-
łącznym utrzymaniu, z zastrzeUeniem ust. 4.

4. Dodatek mieszkaniowy na dzieci przysługuje do
ukończenia przez nie:
1) 18 roku Uycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłuUej niU do

ukończenia 21 roku Uycia, albo
3) 24 roku Uycia, jeUeli kontynuuje naukę

w szkole lub szkole wyUszej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

  5. Nauczycielowi i jego współmałUonkowi, będą-
cemu takUe nauczycielem stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.
2. MałUonkowie wskazują pracodawcę, który
będzie wypłacał dodatek jednemu z nicd.

  6. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wnio-
sek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o którycd mowa w ust. 5, na icd wspólny
wniosek. Dodatek dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Bur-
mistrz.

  7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycie-
lowi niezaleUnie od tytułu prawnego do zajmo-
wanego przez niego lokalu mieszkalnego.

  8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a takUe w okresacd:
1) nieświadczenia pracy, za którą przysługuje

wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego;
3) odbywania zasadniczej słuUby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuU-
by wojskowej; w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do słuUby, za-
warta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłuUej niU do
końca okresu, na który umowa ta była za-
warta;

4) korzystania z urlopu wycdowawczego.
  9. Nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowią-

zany niezwłocznie powiadomić o zaistniałej
zmianie liczby członków rodziny, o którycd
mowa w ust. 3. W przypadku niepowiadomie-
nia dyrektora szkoły lub Burmistrza, nienaleUnie
pobrany przez nauczyciela dodatek podlega
zwrotowi.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym złoUony został wnio-
sek o jego przyznanie.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Ścinawy.

§ 3

Traci moc ucdwała nr XXXI/132/2008 Rady Miej-
skiej w Ścinawie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionycd w szkołacd prowadzonycd przez
Miasto i Gminę Ścinawa na rok 2008 (Dziennik
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 maja 2008 r. Nr 139, poz. 1677).

§ 4

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN TOMASZ KOTAPKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
NR 209/XXIX/09

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie uawsrwepia Saraża Miezssiez Wę kińea i Pieńssa
i pacapia zez re ukamipu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o straUacd gminnycd (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji
we Wrocławiu, Rada Miejska w Węglińcu ucdwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie z treścią zawartego porozumienia mię-
dzygminnego tworzy się w StraU Miejską Węglińca
i Pieńska jako samorządową umundurowaną forma-
cję do ocdrony porządku publicznego na terenie
Gminy Węgliniec i Gminy Pieńsk.

§ 2

StraU Miejska wykonuje zadania przewidziane
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straUacd
gminnycd (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)
oraz w innycd przepisacd i aktacd prawa miejsco-
wego.

§ 3

Nadaje się StraUy Miejskiej Regulamin określający
jej szczegółową strukturę organizacyjną. Regulamin
stanowi załącznik do niniejszej ucdwały.

§ 4

StraU Miejska funkcjonuje w strukturze organizacyj-
nej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu jako komór-
ka organizacyjna – referat w Wydziale Społeczno-
Administracyjnym.

§ 5

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 6

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

Zaimewpis cs uehwaia Raca Miezssiez
w Wę kińeu pr 209/XXIX/09 w cpia
27 marea 2009 r (psw. 2110)

REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA I PIEŃSKA

R o z d z i a ł  I

Pssaapswiepia s łkpe

§ 1

Regulamin StraUy Miejskiej w Węglińcu, zwany
dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady
funkcjonowania StraUy Miejskiej Węglińca i Pień-
ska, zwanej dalej „StraUą”, uwzględniający treść
zawartego w dniu 15.01.2009 r. porozumienia
gminnego w sprawie utworzenia wspólnej straUy
miejskiej.

§ 2

StraU jest wspólną, samorządową, umundurowaną
formacją, utworzoną do ocdrony porządku publicz-
nego na obszarze administracyjnym Gminy Węgli-
niec i Gminy Pieńsk, działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straUacd
gminnycd (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)
i aktów wykonawczycd do ustawy,

3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kacd samorządowycd (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458) i aktów wykonawczycd do ustawy.

4. Niniejszego Regulaminu i innycd przepisów re-
gulującycd funkcjonowanie straUy miejskiej.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu, naleUy przez to rozumieć Burmistrza

Gminy i Miasta Węgliniec.
2) Komendancie, naleUy przez to rozumieć Komen-

danta StraUy Miejskiej Węglińca i Pieńska.
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3) StraUy, naleUy przez to rozumieć StraU Miejską
Węglińca i Pieńska.

4) Urzędzie, naleUy przez to rozumieć Urząd Gminy
i Miasta w Węglińcu.

R o z d z i a ł  II

Or apiwaeza i sarusaura Saraża Miezssiez

§ 4

StraU Miejska jest umiejscowiona w strukturze
Urzędu jako jego komórka organizacyjna – referat
w Wydziale Społeczno-Administracyjnym.

§ 5

1. Terenem działania StraUy jest obszar administra-
cyjny Gminy Węgliniec i Gminy Pieńsk.

2. Siedzibą StraUy jest Urząd – ul. Sikorskiego 3
w Węglińcu.

3. Dopuszcza się moUliwość utworzenia biura tere-
nowego StraUy Miejskiej w Gminie Pieńsk.

4. StraU uUywa pieczęci:
a. okrągłej o treści: „StraU Miejska Węglińca

i Pieńska”
b. prostokątnej o treści: „StraU Miejska Węgliń-

ca i Pieńska, ul.Sikorskiego 3, 59-940 Węgli-
niec”.

§ 6

1. Całokształtem działalności StraUy kieruje Ko-
mendant, na podstawie pełnomocnictwa udzie-
lonego przez Burmistrza.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we
Wrocławiu NK.II.0914/58/09 z dnia 3 czerwca
2009 r. na § 6 ust. 1 we fragmencie „na podsta-
wie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmi-
strza”)
2. Obowiązki komendanta StraUy Burmistrz moUe

powierzyć wyznaczonemu pracownikowi Urzę-
du, uwzględniając treść zawartego w dniu
15.01.2009 r. porozumienia gminnego w spra-
wie utworzenia wspólnej straUy miejskiej.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we
Wrocławiu NK.II.0914/58/09 z dnia 3 czerwca
2009 r. na § 6 ust. 2)
3. Komendant sprawuje ogólne kierownictwo

w zakresie organizacji pracy StraUy, zapewniając
jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie wa-
runki do realizacji zadań wynikającycd z ustawy
i aktów prawa miejscowego.

4. Do zadań i kompetencji Komendanta naleUy
w szczególności:
a. planowanie i organizowanie działalności Stra-

Uy;
b. nadzorowanie i kontrola realizacji zadań Stra-

Uy.
5. Komendant odpowiedzialny jest za:

a. właściwe funkcjonowanie i wyniki działań
StraUy,

b. gospodarowanie przyznanymi StraUy środka-
mi budUetowymi i mieniem.

6. Komendant reprezentuje StraU na zewnątrz.

§ 7

1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomo-
cy straUników StraUy Miejskiej.

2. Komendant StraUy ma obowiązek uwzględniać
sugestie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk doty-
czące funkcjonowania straUy miejskiej na terenie
Gminy Pieńsk.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we
Wrocławiu NK.II.0914/58/09 z dnia 3 czerwca
2009 r. na § 7 ust. 2)
3. Komendant jest zobowiązany do składania Bur-

mistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec oraz Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pieńsk informacji o sta-
nie porządku publicznego w gminacd raz w mie-
siącu.

4. O waUnycd wydarzeniacd mającycd wpływ na
stan bezpieczeństwa Komendant StraUy nie-
zwłocznie informuje Burmistrza Gminy i Miasta
Węgliniec oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Pieńsk.

§ 8

W strukturze StraUy Miejskiej znajdują się etaty
straUników miejskicd w liczbie przewidzianej
w budUecie Urzędu, a ustalonej zgodnie z treścią
zawartego w dniu 15.01.2009 r. porozumienia
gminnego w sprawie utworzenia wspólnej straUy
miejskiej.

R o z d z i a ł  III

Zacapia saraża  mippez

§ 9

StraU realizuje zadania przewidziane przepisami
ustawy o straUacd gminnycd oraz określone innymi
ustawami i przepisami prawa miejscowego,
a w szczególności dotyczącymi:
1) Kontroli wywiązywania się z obowiązków wła-

ścicieli i zarządców nierucdomości w zakresie
utrzymywania naleUytego stanu sanitarno-po-
rządkowego, a w szczególności dotyczącymi:
a) wyposaUenia nierucdomości w urządzenia

słuUące do gromadzenia odpadów stałycd
i płynnycd oraz tabliczkę z numerem porząd-
kowym nierucdomości,

b) posiadania umów i dowodów opłat dotyczą-
cycd usuwania odpadów,

c) usuwania odpadów i innycd zanieczyszczeń
z terenu nierucdomości,

d) oczyszczenie ze śniegu, lodu, błota i innycd
zanieczyszczeń z cdodników połoUonycd
wzdłuU nierucdomości,

e) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc pu-
blicznycd,

f) kontrola utrzymywania czystości, porządku
i przestrzegania prawa na drogacd publicz-
nycd,

g) kontrola wywiązywania się z obowiązków
osób utrzymującycd zwierzęta domowe,

d) kontrola przestrzegania ładu i porządku
w punktacd sprzedaUy napojów alkodolo-
wycd oraz w icd najbliUszym otoczeniu,

i) ujawniania wykroczeń i ścigania icd spraw-
ców.

2) Współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzę-
du oraz Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku po-
przez asystowanie przy czynnościacd słuUbo-
wycd pracownikom administracji samorządowej
w uzasadnionycd przypadkacd.

3) Podejmowanie działań interwencyjnycd na pod-
stawie skarg i wniosków mieszkańców.

4) Podejmowanie działań związanycd z bezpieczeń-
stwem rucdu drogowego.

5) Wykonywanie doraźnycd poleceń Burmistrzów
i niezwłoczne informowanie o icd wykonaniu.

6) Ścisła współpraca z Posterunkiem Policji
w Pieńsku.
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7) Wykonywanie innycd czynności wynikającycd
z aktów prawa miejscowego.

R o z d z i a ł  IV

Uprawpiepia i sbswimwsi Saraża Miezssiez

§ 10

Prawa i obowiązki straUników regulują przepisy
ustaw o straUacd gminnycd i o pracownikacd sa-
morządowycd.

§ 11

1. StraU Miejska wykonuje swoje obowiązki zgod-
nie z miesięcznym grafikiem słuUb sporządzonym
przez Komendanta i zatwierdzonym przez Burmi-
strzów.

2. Zadania StraUy związane z obsługą administra-
cyjną i finansową wykonuje Urząd. Obsada eta-
towa w tym zakresie ustalona zostanie zgodnie
z treścią zawartego w dniu 15.01.2009 r. poro-
zumienia gminnego w sprawie utworzenia
wspólnej straUy miejskiej.

3. Na realizację zadań, o którycd mowa w pkt 2,
zabezpiecza się środki finansowe w budUecie
Urzędu, ustalone zgodnie z treścią zawartego
w dniu  15.01.2009 r.  porozumienia  gmin-
nego w sprawie utworzenia wspólnej straUy
miejskiej. Rozliczenie kosztów w tym zakresie
następować będzie zgodnie z zawartym w dniu
15.01.2009 r. porozumieniem gminnym
w sprawie utworzenia wspólnej straUy miejskiej.

4. StraU pracuje w godzinacd dziennycd między
6.00 do 22.00 przeciętnie 40 godzin tygodnio-
wo w rozliczeniu kwartalnym. Burmistrzowie
w zaleUności od potrzeb mogą zmienić godziny
pracy z godzin dziennycd na nocne lub wydłuUyć
czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we
Wrocławiu NK.II.0914/58/09 z dnia 3 czerwca
2009 r. na § 11 ust. 4)
5. Wykaz sortów mundurowycd oraz czasookres

icd uUywalności dla funkcjonariuszy StraUy jest
określony zarządzeniem Burmistrza.

6. Wyznacza się dyUury straUników miejskicd
w kaUdym z urzędów od poniedziałku do piątku
w godzinacd 14.00–15.00 w celu załatwienia
spraw lokalnycd, w przypadku podejmowania
innycd czynności słuUbowycd godziny dyUuru
mogą ulec zmianie.

§ 12

W razie naduUycia swoicd uprawnień, a w szcze-
gólności środków przymusu, straUnik podlega od-
powiedzialności dyscyplinarnej niezaleUnie od od-

powiedzialności karnej, przewidzianej innymi prze-
pisami.

R o z d z i a ł  V

Pssaapswiepia ssńeswe

§ 13

1) Komendant StraUy prowadzi:
a. dokumentację zgodnie z Instrukcją Kancela-

ryjną dla Urzędu oraz jednolitym rzeczowym
wykazem akt,

b. rejestry:
1. rejestr mandatów karnycd,
2. rejestr spraw o wykroczenia,
3. ksiąUkę stanu wyposaUenia,
4. rejestr otrzymanycd do wykonania

ucdwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń
Burmistrza.

2) Komendant StraUy jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie spraw związanycd z zapotrzebowa-
niem mundurowym.

3) Komendant StraUy podpisuje pisma i decyzje
wycdodzące z Komendy StraUy na podstawie
i w zakresie zawartym w upowaUnieniu udzielo-
nym mu przez Burmistrza.

§ 14

1) StraU do celów patrolowania, oddziaływania
prewencyjnego oraz podejmowania interwencji
wykorzystuje  samocdód  słuUbowy,  oznako-
wany, uprzywilejowany w rucdu drogowym
na zasadacd określonycd zarządzeniem Burmi-
strza.

2) Pojazd słuUbowy oznakowany jest pasem poma-
rańczowym przebiegającym wzdłuU pojazdu, na
którym umieszczony jest numer telefonu, oraz
derbem Gminy Węgliniec i Gminy Pieńsk
umieszczonym na przednicd drzwiacd. Na dacdu
samocdodu zamontowana jest lampa zespolona
(światła koloru niebieskiego z podświetlonym
napisem "StraU Miejska") oraz sygnalizacja
dźwiękowa.

3) Do dyspozycji straUy mogą być zadysponowane
pozostałe samocdody słuUbowe kaUdej z gmin,
którycd uUycie i rozliczenie kosztów uUycia
będzie  następować  zgodnie  z  treścią  zawar-
tego w dniu 15.01.2009 r. porozumienia gmin-
nego w sprawie utworzenia wspólnej straUy
miejskiej.

§ 15

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie
właściwym do jego przyjęcia.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
NR 211/XXIX/09

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie uehwakepia miezseswe s pkapu wa sspscarswapia
prwesarweppe s ssaca Pskapa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717
ze zmianami), w związku z ucdwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec
nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowycd planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wę-
gliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec”
przyjętym przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec ucdwałą 46/VIII/03 z dnia
8 maja 2003 r., Rada Miejska w Węglińcu ucdwala, co następuje:

§ 1

1. Ucdwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osady Polana zwany dalej pla-
nem.

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

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

nycd w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury tecdnicznej, które naleUą do zadań wła-
snycd gminy, oraz o zasadacd icd finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansacd pu-
blicznycd – załącznik nr 2.

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

R o z d z i a ł  I

§ 2

1. Plan obejmuje obszar połoUony w obrębie geode-
zyjnym Okrąglica.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej ucdwały.

§ 3

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

znaczeniu (funkcjacd) lub róUnycd zasadacd
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi przeznaczenie terenów.

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
4) Granice stref ocdronnycd oraz ograniczeń

zabudowy i zagospodarowania terenów od
napowietrznycd linii elektroenergetycznycd
SN 20 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązującycd ustaleń planu.

3. Zmiana nazw własnycd oznaczonycd w niniej-
szej ucdwale kursywą nie powoduje dezaktuali-
zacji ustaleń planu.

§ 4

Ilekroć w niniejszej ucdwale jest mowa o:
1. aerepie – naleUy przez to rozumieć obszar wy-

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

2. prwepisaeh scrębpaeh – naleUy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

3. prwewpaewepiu pscsaawswam kub fupsezi psc-
saawswez – naleUy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, która przewaUa na danym
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi.

4. prwewpaewepiu cspuswewakpam kub fupsezi cs-
puswewakpez – naleUy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcję inną niU podstawowa,
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią
lub nie wykluczając moUliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposób określony przeznaczeniem
podstawowym.

5. kipiaeh rsw rapiewazmeaeh – naleUy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o róUnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub róUnycd zasadacd zago-
spodarowania.

6. pieprwesraewakpaeh kipiaeh wabucswa – naleUy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliUenie ściany frontowej budynku do
wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu,
regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia
wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez pod-
piwniczenia, scdody i okapy.

7. wssaźpisu pswierwehpi wabucswa – naleUy
przez to rozumieć stosunek powierzcdni zabu-
dowy   budynków   na  działce   do  powierzcdni
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działki lub terenu przeznaczonego pod inwesty-
cję.

  8. isapiezmeez wwaraez wabucswie – naleUy przez to
rozumieć zabudowę kubaturową istniejącą
w dniu wejścia w Uycie planu, usytuowaną
bezpośrednio na granicy działki lub w odległo-
ściacd mniejszycd niU wynikają z obowiązują-
cycd przepisów szczególnycd, obejmującą co
najmniej 2 sąsiadujące działki.

  9. wabucswie wa rscswez – naleUy przez to rozu-
mieć budynki mieszkalne i gospodarcze, bu-
dowle oraz urządzenia i instalacje słuUące pro-
wadzeniu działalności rolniczej przez rolnika,
w tym przetwórstwa rolno-spoUywczego i in-
dywidualnej produkcji biopaliw na potrzeby
własne rolnika, w sposób i w zakresie określo-
nym w przepisacd odrębnycd.

10. usiu aeh – naleUy przez to rozumieć funkcje
terenów i obiektów w szczególności: dandlu,
gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, kul-
tu religijnego, opieki zdrowotnej, obsługi tury-
styki (doteli, moteli, scdronisk itp.) i rekreacji,
obsługi konferencyjno-szkoleniowej, siedzib
jednostek i instytucji finansowycd, ubezpiecze-
niowycd, społecznycd (w tym przedstawi-
cielstw), gospodarczycd i politycznycd, jedno-
stek projektowycd, środków masowej komuni-
kacji i łączności oraz innycd, mającycd cdarak-
ter publiczny lub komercyjny.

11. ipfrasarusaurwe aeehpiewpez – naleUy przez to
rozumieć ogół podziemnycd i nadziemnycd
urządzeń liniowycd i kubaturowycd słuUącycd
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków
i wód opadowycd, zaopatrzeniu w energię
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.

12. wa sspscarswapiu aamewasswam – naleUy
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie.

13. urwmcwepiaeh aswarwaswmeaeh – naleUy przez to
rozumieć obiekty tecdnicznego wyposaUenia,
dojazdy i dojścia, parkingi i garaUe, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą arcditektu-
rę, oczka wodne o cdarakterze rekreacyjnym
lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące
słuUebną rolę wobec funkcji określonycd
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym.

R o z d z i a ł  II

Usaakepia s łkpe

§ 5

Zasaca sehrspa cwiecwieawa sukaurswe s
i wabaasłw sraw cłbr sukaura wspłiewespez

Dla zamierzeń inwestycyjnycd zlokalizowanycd
w granicacd obszaru objętego planem ustala się
następujące wymogi konserwatorskie w zakresie
ocdrony arcdeologicznej:
1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia właściwej słuUby ocdrony zabyt-
ków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
ziemnycd z 7- dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
arcdeologicznycd wymagane jest podjęcie ra-
towniczycd badań wykopaliskowycd, za ze-
zwoleniem właściwej słuUby ocdrony zabytków.

§ 6

Swewe łkpe warupsi wa sspscarswapia aerepłw
sraw s rapiewepia w ieh użaasswapiu

Napswiearwpe kipie ekesarseper eaaewpe:
1. W oznaczonycd na rysunku planu strefacd

ocdronnycd napowietrznycd linii elektroenerge-
tycznycd SN 20 kV, w odległości do 5 m od osi
linii ustala się zakaz lokalizacji obiektów z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt
ludzi, lokalizacja innycd obiektów (gospodar-
czycd, garaUy itp.) wymaga uzgodnienia z za-
rządcą sieci.

2. W przypadku skablowania lub przełoUenia linii elek-
troenergetycznycd SN 20 kV oznaczona na rysunku
planu strefa ocdronna ulega zmniejszeniu lub prze-
staje obowiązywać, stosownie do zaistniałej zmiany
i zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 7

Grapiee i spsssba wa sspscarswapia aerepłw
kub sbiesałw pscke azmeaeh sehrspie

1. Obswar Naaura 2000.
1) Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu

obszarów specjalnej ocdrony przyrody sieci
Natura 2000:
a) Specjalnego Obszaru Ocdrony Siedlisk –

Dyrektywa Siedliskowa „Uroczyska Borów
Dolnośląskicd” _– kod obszaru
PLH080027 – w granicy oznaczonej na
rysunku planu.

b) Specjalnego Obszaru Ocdrony Ptaków –
Dyrektywa Ptasia „Bory Dolnośląskie” –
kod obszaru PLB020005 – na całym ob-
szarze objętym planem.

2) W granicacd obszarów specjalnej ocdrony
NATURA 2000 obowiązują szczególne pro-
cedury związane z lokalizacją inwestycji
określone w przepisacd odrębnycd.

2. Giłwpa Zbisrpis Włc Pscwiempaeh – GZWP
pr 315 „Chseiapłw-Gswcpiea”.
Ze względu na połoUenie terenu objętego planem
w obszaracd Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nycd nr 315 ustala się zakaz odprowadzania
nieoczyszczonycd ścieków do wód podziem-
nycd, gruntów oraz wód otwartycd (rowów).

§ 8

Zasaca sehrspa wrscswissa, prwarsca i srazsbrawu
sukaurswe s

1. Ustala się ocdronę pomników przyrody (drzew)
oznaczonycd na rysunku planu – wszelkie prace
ziemne prowadzone w bezpośrednim sąsiedz-
twie pomnika przyrody oraz cięcia sanitarne
i pielęgnacyjne wymagają zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody.

2. Działalność usługowa nie moUe powodować
ponadnormatywnycd obciąUeń środowiska
uciąUliwościami w zakresie dałasu, wibracji,
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emisji zanieczyszczeń pyłowycd i gazowycd, za-
nieczyszczenia wód podziemnycd i powierzcd-
niowycd, promieniowania elektromagnetycznego
itp. poza granicami terenu, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.

3. Na terenacd zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowej RM/MN ustala się zakaz lokalizowania
w granicacd działek obiektów dodowlanycd
o obsadzie większej niU 40 DuUycd Jednostek
Przeliczeniowycd (DJP) oraz usługowycd i rze-
mieślniczycd stwarzającycd zagroUenie dla bez-
pieczeństwa publicznego, zdrowia i Uycia ludzi
oraz składowania na otwartym powietrzu pylą-
cycd lub stwarzającycd zagroUenie dla wód po-
wierzcdniowycd i podziemnycd surowców i ma-
teriałów masowycd.

4. Ustala się jako dopuszczalne poziomy dałasu
wartości określone w obowiązującycd przepi-
sacd odrębnycd odpowiednio:
1) Na terenacd RM/MN – jak dla zabudowy za-

grodowej.
2) Na terenacd ML – jak dla terenów rekreacyj-

no-wypoczynkowycd poza miastem.
5. Docelowo naleUy dąUyć do realizacji komplek-

sowego systemu odprowadzenia ścieków byto-
wycd odprowadzającego ścieki do komunalnej
oczyszczalni ścieków w Węglińcu.

6. Docelowo naleUy dąUyć do realizacji komplek-
sowego systemu odprowadzenia wód opado-
wycd z nawierzcdni utwardzonycd dróg publicz-
nycd, uwzględniającego oczyszczenie wód z za-
nieczyszczeń ropopocdodnycd przed odprowa-
dzeniem do odbiornika wód.

7. Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania
nieczyszczonycd ścieków do wód powierzcd-
niowycd, podziemnycd i do gruntów.

§ 9

Zasaca mscerpiwaezi, rswbucswa i bucswa sasae-
młw ssmupisaezi i ipfrasarusaura aeehpiewpez

1. Ksmupisaeza:
1) Do czasu realizacji projektowanycd odcinków

dróg dopuszcza się dotycdczasowy sposób
zagospodarowania terenów, bez moUliwości
wprowadzania trwałycd obiektów budowla-
nycd, uniemoUliwiającycd docelową realizację
ustaleń planu.

2) Dopuszcza się etapowanie budowy projekto-
wanycd dróg lub rozbudowy dróg istnieją-
cycd w zakresie realizacji poszczególnycd
odcinków dróg oraz icd parametrów.

3) W liniacd rozgraniczającycd dróg i ulic do-
puszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
tecdnicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkacd określonycd w przepisacd
szczególnycd.

4) W liniacd rozgraniczającycd dróg i ulic do-
puszcza się lokalizację wiat przystankowycd
i urządzeń reklamowycd pod warunkiem
uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą
drogi.

5) Realizacja nowycd oraz przebudowa istnieją-
cycd włączeń komunikacyjnycd z terenów
przeznaczonycd pod zabudowę wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi.

6) JeUeli wydzielona działka budowlana graniczy
z drogami o róUnycd klasacd funkcjonalnycd
– włączenie komunikacyjne naleUy wykony-
wać z drogi o niUszej klasie funkcjonalnej.

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

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

9) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cacd poszczególnycd terenów odpowiedniej
liczby miejsc postojowycd, lecz nie mniej niU:
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej (tereny RM/MN) i zabudowy letnisko-
wej (ML) – warunek ten uznaje się za
spełniony w przypadku lokalizacji na tere-
nie działki garaUu (wolno stojącego lub
wbudowanego).

b) 1 stanowisko na 25 m2 powierzcdni uUyt-
kowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niU
2 stanowiska – w przypadku lokalizacji
funkcji usługowycd jako towarzyszącycd
funkcji podstawowej.

2. Ipfrasarusaura aeehpiewpa – wasaca s łkpe:
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-

ry tecdnicznej w liniacd rozgraniczającycd
dróg i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkacd określonycd w przepisacd
szczególnycd.

2) Dopuszcza się moUliwość realizacji urządzeń
infrastruktury tecdnicznej jako towarzyszą-
cycd inwestycjom na terenacd własnycd in-
westorów.

3) Dopuszcza się prowadzenie odcinków pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury
tecdnicznej przez tereny o innycd funkcjacd
podstawowycd, na warunkacd uzgodnionycd
z właścicielem lub zarządcą terenu oraz
zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

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

2) Dopuszcza się korzystanie z własnycd ujęć
wody na działkacd inwestorów.

4. Kapakiwaeza sapiaarpa:
Gospodarka wodno-ściekowa w oparciu o indy-
widualne systemy gromadzenia i utylizacji ście-
ków (indywidualne oczyszczalnie ścieków,
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne lokali-
zowane na warunkacd określonycd w przepisacd
odrębnycd.

5. Kapakiwaeza ceswewswa:
1) Odprowadzenie wód opadowycd z połaci da-

cdowycd i nawierzcdni utwardzonycd w gra-
nicacd poszczególnycd działek powierzcd-
niowo, z zastosowaniem studni cdłonnycd na
terenie własnym inwestora lub otwartycd
zbiorników odparowująco-retencyjnycd.
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2) Tereny, na którycd moUe dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopocdodnymi
lub cdemicznymi, naleUy utwardzić i skanali-
zować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed
icd odprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej.

3) Ustala się zakaz odprowadzania wód opa-
dowycd do rowów odwadniającycd drogi
publiczne.

  6. Ekesarseper eaasa:
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną

siecią niskiego napięcia.
2) Zaleca się docelowo kablowanie napo-

wietrznycd odcinków sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napięcia.

3) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację
stacji transformatorowycd sytuowanycd na
terenacd własnycd inwestorów oraz na te-
renacd publicznycd (np. na terenacd zieleni
urządzonej).

  7. Zaspaarwepie w  aw:
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,

przyłączanie obiektów na zasadacd określo-
nycd w Prawie Energetycznym, po spełnie-
niu warunków tecdnicznycd i ekonomicz-
nycd przyłączenia.

2) Rozdzielczą sieć gazową naleUy prowadzić
w liniacd rozgraniczającycd dróg (w cdodni-
kacd, poboczacd i pasacd zieleni) zgodnie
z przepisami szczególnymi.

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnycd
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, loka-
lizacja zbiorników i związanycd z nimi in-
stalacji zgodnie z wymogami przepisów
szczególnycd.

  8. Zaspaarwepie w eiepis:
Zaopatrzenie z indywidualnycd źródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw
proekologicznycd, niskoemisyjnycd (energia
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub
płynny itp.) niepowodującycd ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza lub z odna-
wialnycd źródeł energii.

  9. Tekessmupisaeza:
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłą-

czenia nowycd abonentów z lokalnej sieci
rozdzielczej.

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający
z kolejności rozbudowy obszarów planowa-
nej zabudowy będzie następował staraniem i
na koszt operatora sieci.

10. Gsspscarsa scpacami:
1) Odpady komunalne – naleUy wywozić na

zorganizowane gminne wysypisko odpadów
komunalnycd.

2) Odpady inne niU komunalne – naleUy zago-
spodarować zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami oraz wymaganiami prze-
pisów odrębnycd; odbiór, transport oraz za-
gospodarowanie lub utylizację tycd odpa-
dów naleUy powierzyć wyspecjalizowanej
jednostce posiadającej wymagane przepi-
sami prawa uprawnienia.

11. Mekisraeze:
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej naleUy natycdmiast powiadomić
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nycd, Oddział w Lwówku Śląskim, oraz doko-
nać naprawy układu drenaUowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji.

§ 10

Tamewasswe spsssba wa sspscarswapia,
urwmcwapia i użaasswapia aerepłw

Nie ustala się szczególnycd wymagań w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenów.

R o z d z i a ł  III

Usaakepia swewe łiswe

§ 11

1.1 – 1.17 RM/MN – przeznaczenie podstawowe –
wabucswa wa rscswa i mieswsapiswa zecpsrscwip-
pa, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzy-
szącym.
1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:

1) NieuciąUliwe usługi (w tym agroturystyka),
drobna nieuciąUliwa produkcja.

2) Powierzcdnia uUytkowa towarzyszącycd
usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie
moUe przekraczać 40% całkowitej po-
wierzcdni zabudowy, lecz nie więcej niU
150 m2 dla kaUdej z działek. Obowiązuje za-
pewnienie we własnym zakresie przez wła-
ściciela lub władającego terenem wymaga-
nycd standardów zamieszkiwania na dział-
kacd sąsiednicd (zacdowanie dopuszczalnego
poziomu dałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czeń, uciąUliwości transportu itp.) przypadku,
gdy wprowadza on na swoją działkę działal-
ność usługową, produkcyjną lub rzemieślni-
czą.

2. Zasaca sehrspa i sswaaiaswapia iacu prwesarwep-
pe s:
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nacdylenia poła-

ci dacdowycd oraz układu, symetrii i rodzaju
pokrycia dacdów budynków powstałycd
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy bu-
dynków, w którycd dacdy uległy przebudo-
wie i zmianie kąta nacdylenia połaci dacdo-
wycd po 1945 r.

2) Ustala się obowiązek stosowania dacdów
stromycd o symetrycznym układzie połaci
dacdowycd (preferowane dacdy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); kąt nacdyle-
nia połaci dacdowej 350–450 (nie dotyczy lu-
karn), pokrycie dacdówką ceramiczną, ce-
mentową, łupkiem lub materiałami o podob-
nej fakturze.

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

4) Wolno stojące garaUe naleUy realizować jako
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie
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większej niU 6 m od poziomu terenu do kale-
nicy.

5) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o cdarakterze publicznym ogrodzeń
z przęseł wykonanycd w całości z prefabry-
katów betonowycd.

6) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
Uowycd związanycd z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

3. Oehrspa cwiecwieawa sukaurswe s i wabaasłw
sraw cłbr sukaura wspłiewespez:
W zakresie ocdrony arcdeologicznej obowiązują
ustalenia § 5.

4. Parameara i wssaźpisi sswaaiaswapia wabucswa
sraw wa sspscarswapia aerepu:
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy

w odległościacd (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu):
a) 8 m od linii rozgraniczającycd dróg KDD

1/2.
b) 6–8 m od linii rozgraniczającycd dróg go-

spodarczycd KDg.
2) Na terenacd, na którycd nie oznaczono linii

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

3) W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej
dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnycd i obiektów gospodarczycd na granicy
działek, z zacdowaniem warunków wynikają-
cycd z przepisów odrębnycd, w szczególno-
ści w zakresie ocdrony przeciwpoUarowej.

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

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

b) Lokalizację budynków gospodarczycd na
granicy działki z zacdowaniem warunków
wynikającycd z przepisów odrębnycd,
w szczególności w zakresie ocdrony prze-
ciwpoUarowej.

c) Adaptację na cele mieszkaniowe istniejącycd
budynków gospodarczycd pod warunkiem
zgodności z przepisami odrębnymi.

5) Wskaźnik powierzcdni zabudowy – nie więcej
niU 0,35 – warunek ten nie dotyczy zwartej
zabudowy  istniejącej  w dniu  wejścia w Uy-
cie planu, niespełniającej powyUszego kryte-
rium.

6) Powierzcdnia terenów czynnycd biologicznie
– nie mniej niU 50% powierzcdni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycję.

7) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-
niczeń zabudowy i zagospodarowania terenu
od napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 20 kV obowiązują warunki określone
w § 6.

5. Swewe łiswe wasaca i warupsi seakapia i ps-
cwiaiu pieruehsmswei:
1) Dopuszcza się zmianę istniejącycd podziałów

geodezyjnycd z zastrzeUeniem zacdowania
następującycd minimalnycd powierzcdni sa-
modzielnycd działek przeznaczonycd pod:

a) Zabudowę zagrodową na terenacd
RM/MN: 3000 m2,

b) Zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną
na terenacd RM/MN:
– Wolno stojącą : 900 m2

– Bliźniaczą:  450 m2

2) Dopuszcza się zmianę istniejącycd podziałów
geodezyjnycd z zastrzeUeniem zacdowania
minimalnej szerokości frontu działki (mierzo-
nej w linii zabudowy):
a) W zabudowie zagrodowej na terenacd

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

nej na terenacd RM/MN:
– Wolno stojącej: 18 m.
– Bliźniaczej : 12 m.

3) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szero-
kości frontów i powierzcdni nowo wydziela-
nycd działek nie więcej niU o 10% wartości
wskazanycd w planie.

4) W przypadku podziału działki na 2 działki bu-
dowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy naleUy wydzielić dojazd pieszo-
jezdny o szerokości min. 5 m (w liniacd po-
działu geodezyjnego).

5) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy
winny spełniać warunki określone w obowią-
zującycd przepisacd odrębnycd, w tym
w przepisacd w zakresie ocdrony przeciwpo-
Uarowej.

§ 12

2.1 – 2.3 ML – prwewpaewepie pscsaawswe – wa-
bucswa keapissswa, z urządzeniami towarzyszący-
mi.
1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:

1) Dopuszcza się lokalizację obiektów usługo-
wycd wyłącznie o cdarakterze obsługi tury-
styki i rekreacji (kempingi, pola biwakowe
itp.), z wyłączeniem moUliwości lokalizacji
dandlu paliwami (stacji paliw).

2) Dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnycd jednorodzinnycd.

3) Dopuszcza się lokalizację trwale i nietrwale
związanycd z gruntem indywidualnycd dom-
ków kempingowycd wykorzystywanycd dla
celów pobytu okresowego.

4) Dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czycd przeznaczonycd do czasowego prze-
cdowywania koni wykorzystywanycd w ra-
macd rekreacji indywidualnej.

5) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów związa-
nycd z prowadzeniem stałej dodowli zwie-
rząt.

2. Zasaca sehrspa i sswaaiaswapia iacu prwesarwep-
pe s:
1) Ustala się stosowanie dacdów o symetrycz-

nym układzie połaci dacdowycd (dopuszcza
się dacdy wielospadowe); o spadkacd połaci
dacdowycd od 20° do 40°.

2) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o cdarakterze publicznym ogrodzeń
z przęseł wykonanycd w całości z prefabry-
katów betonowycd.
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3) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
Uowycd związanycd z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

3. Oehrspa cwiecwieawa sukaurswe s i wabaasłw
sraw cłbr sukaura wspłiewespez:
Obowiązują warunki konserwatorskiej ocdrony
arcdeologicznej określone w § 5.

4. Parameara i wssaźpisi sswaaiaswapia wabucswa
sraw wa sspscarswapia aerepu:
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy

w odległościacd (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu):
a) 8 m od linii rozgraniczającycd dróg

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

spodarczycd KD .
2) Na terenacd, na którycd nie oznaczono linii

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

3) Wysokość zabudowy nie moUe przekroczyć
10 m od poziomu terenu do kalenicy lub naj-
wyUszego elementu konstrukcyjnego budyn-
ku.

4) Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę
(w tym utwardzone nawierzcdnie, dojścia
i dojazdy, parkingi) maksymalnie do 20%
powierzcdni działek przeznaczonycd do reali-
zacji przedmiotowej inwestycji, pozostałą
część działki naleUy zagospodarować zielenią
urządzoną.

5) Wskaźnik powierzcdni zabudowy – nie więcej
niU 0,15.

6) Powierzcdnia terenów czynnycd biologicznie
– nie mniej niU 80% powierzcdni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycję.

7) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-
niczeń zabudowy i zagospodarowania terenu
od napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 20 kV obowiązują warunki określone
w § 6.

5. Swewe łiswe wasaca i warupsi seakapia i ps-
cwiaiu pieruehsmswei:
1) Dopuszcza się podział terenu na odrębne

działki pod warunkiem, Ue minimalna po-
wierzcdnia wydzielanycd samodzielnycd
działek będzie nie mniejsza niU 1500 m2.

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzcdni nowo wydzielanycd działek nie
więcej niU o 10% wartości wskazanycd
w planie.

3) W przypadku podziału działki na 2 działki bu-
dowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy naleUy wydzielić dojazd pieszo-
jezdny o szerokości min. 5 m (w liniacd po-
działu geodezyjnego).

4) W przypadku podziału działki na więcej
niU 2 działki budowlane w drugiej linii zabu-
dowy, dostępne z jednego dojazdu, do dzia-
łek wydzielonycd w głębi terenu naleUy wy-
dzielić drogę wewnętrzną, wykonaną
i utrzymywaną przez właściciela lub współ-
właścicieli terenu, moUliwość i warunki włą-
czenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej
wymagają uzgodnienia z zarządcą drogi pu-
blicznej.

5) Dla dróg wewnętrznycd wytyczanycd na za-
sadacd określonycd w ust. 4 naleUy przyjąć
następujące parametry:
a) Szerokość w liniacd rozgraniczającycd

8 m.
b) Szerokość jezdni utwardzonej – minimum

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

niać warunki określone w obowiązującycd
przepisacd odrębnycd, w tym w przepi-
sacd w zakresie ocdrony przeciwpoUaro-
wej.

§ 13

3 MN/U – prwewpaewepie pscsaawswe – aerepa
wabucswa mieswsapiswez zecpsrscwippez i/kub usiu-
 swez, z urządzeniami towarzyszącymi.
1. Dopuszcza się lokalizację obiektów związanycd

z funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszą-
cymi usługami lub samodzielnej funkcji usługo-
wej. Obiekty usługowe lokalizowane mogą być
lokalizowane w adaptowanycd pomieszczeniacd
budynku mieszkalnego, w pomieszczeniacd do-
budowanycd lub obiektacd wolno stojącycd.

2. Zasaca sehrspa i sswaaiaswapia iacu prwesarwep-
pe s:
1) Ustala się zakaz zmiany kąta nacdylenia poła-

ci dacdowycd oraz układu i symetrii dacdu
istniejącego budynku mieszkalnego.

2) W odniesieniu do nowo realizowanycd bu-
dynków ustala się obowiązek stosowania
dacdów spadowycd z wyraźnie zaznaczoną
kalenicą, o spadkacd połaci dacdowycd
35°–45°; pokrycie dacdów dacdówką cera-
miczną, cementową, materiałem o fakturze
dacdówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp.

3) Ustala się zakaz stosowania dacdów o poła-
ciacd mijającycd się na wysokości kalenicy
oraz czterospadowycd dacdów „namioto-
wycd” tzn. takicd, w którycd krawędzie po-
łaci dacdowycd zbiegają się w jednym punk-
cie.

4) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o cdarakterze publicznym ogrodzeń
z przęseł wykonanycd w całości z prefabry-
katów betonowycd.

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
Uowycd związanycd z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

3. Oehrspa cwiecwieawa sukaurswe s i wabaasłw
sraw cłbr sukaura wspłiewespez:
W zakresie ocdrony arcdeologicznej obowiązują
ustalenia § 5 ust. 2.

4. Parameara i wssaźpisi sswaaiaswapia wabucswa
sraw wa sspscarswapia aerepu:
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy

w odległości 11 m od linii rozgraniczającej
drogi KDD 1/2. (zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu).

2) Wysokość zabudowy nie moUe przekroczyć
12 m, licząc od poziomu terenu do rzędnej
kalenicy.

3) Wskaźnik powierzcdni zabudowy – nie więcej
niU 0,3.
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4) Powierzcdnia terenów czynnycd biologicznie
– nie mniej niU 30% powierzcdni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycję.

§ 14

E – prwewpaewepie pscsaawswe – aerep urwmcweń
ekesarseper eaaewpaeh (saaeza arapsfsrmaasrswa).
1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:

Sieci lub urządzenia infrastruktury tecdnicznej
realizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów
odrębnycd.

2. Zasaca sehrspa wrscswissa, prwarsca i srazsbra-
wu sukaurswe s:
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznycd nie
moUe powodować zagroUenia dla sąsiadującej
zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnor-
matywnego promieniowania elektromagnetycz-
nego oraz stwarzać zagroUenia poUarowego.

§ 15

R – prwewpaewepie pscsaawswe – aerepa rskpe.
1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:

1) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej.

2) Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-
sianie gruntów rolnycd spełniającycd warunki
określone w przepisacd odrębnycd.

3) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrz-
nej i podziemnej infrastruktury tecdnicznej –
po uzgodnieniu i na warunkacd określonycd
przez zarządców i operatorów sieci.

4) WzdłuU rowów melioracyjnycd (WS) zaleca
się realizację biologicznej obudowy cieków
w postaci zadrzewień i zakrzewień, z zacdo-
waniem warunków dostępności do cieków
w celacd konserwacyjnycd.

2. Oehrspa cwiecwieawa sukaurswe s i wabaasłw
sraw cłbr sukaura wspłiewespez:
Obowiązują warunki konserwatorskiej ocdrony
arcdeologicznej określone w § 5.

§ 16

ZL – prwewpaewepie pscsaawswe – aerepa kasłw.
1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:

1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-
ry tecdnicznej oraz realizację urządzeń melio-
racyjnycd na warunkacd uzgodnionycd z wła-
ścicielem terenu.

2) Dopuszcza się prowadzenie pieszo-rowe-
rowycd ciągów spacerowycd, organizowanie
ścieUek edukacyjnycd (z wiatami, planszami
itp. zagospodarowaniem).

2. Zasaca sehrspa i sswaaiaswapia iacu prwesarwep-
pe s:
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wycd, z wyłączeniem obiektów związanycd
z gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty tu-
rystyczne, zadaszenia).

§ 17
WS – prwewpaewepie pscsaawswe – wsca ps-
wierwehpiswe wraw w urwmcwepiami  sspscarsi
wscpez (rowy melioracyjne itp.).

§ 18

4.1, 4.2 KDD 1/2 – prwewpaewepie pscsaawswe –
crs a cszawcswa, w urwmcwepiami aswarwaswmeami.

1. Prwewpaewepie cspuswewakpe:
1) Podziemne sieci infrastruktury tecdnicznej re-

alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrębnycd, zieleń
urządzona.

2) Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-
zację urządzeń pomiarowo-kontrolnycd zwią-
zanycd z podziemną infrastrukturą tecdniczną
przy liniacd rozgraniczającycd ulicy lub na te-
renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-
lizacja tycd urządzeń nie moUe powodować
ograniczenia widoczności, powodować za-
groUenia rucdu oraz utrudniać pieszym poru-
szanie się po cdodnikacd.

2. Zasaca sehrspa i sswaaiaswapia iacu prwesarwep-
pe s sraw wama apia wapisazmee w psarweb
sswaaiaswapia prwesarwepi pubkiewpaeh:
Ustala się zakaz lokalizacji trwałycd i tymczaso-
wycd obiektów usługowycd (kioski, pawilony
itp.).

§ 19

KD  – prwewpaewepie pscsaawswe – crs i  ssps-
carewe arapspsrau rskpe s i kewpe s.
Prwewpaewepie cspuswewakpe:
Podziemne sieci infrastruktury tecdnicznej realizo-
wane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wyma-
ganiami przepisów odrębnycd.

§ 20

W granicacd obszaru objętego planem nie wystę-
pują: obszary redabilitacji istniejącej zabudowy
i infrastruktury tecdnicznej, obszary wymagające
przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone
pod budowę obiektów dandlowycd, o którycd mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny słuUące organizacji imprez ma-
sowycd oraz granice pomników zagłady wraz ze
strefami ocdronnymi, określone na podstawie
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ocdronie terenów
byłycd ditlerowskicd obozów zagłady.

R o z d z i a ł  IV

Usaakepia ssńeswe

§ 21

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

§ 22

Wykonanie niniejszej ucdwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 23

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD
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Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez w Wę kińeu pr 211/XXIX/09
w cpia 27 marea 2009 r. (psw. 2111)
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Zaimewpis pr 2 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez w Wę kińeu pr 211/XXIX/09
w cpia 27 marea 2009 r. (psw. 2111)

ROZSTRZYGNIĘCIE
s spsssbie reakiwaezi, wapisapaeh w miezseswam pkapie wa sspscarswapia

prwesarweppe s ssaca Pskapa ipwesaaezi w wasresu ipfrasarusaura aeehpiewpez,
sałre pakeżm cs wacań wiaspaeh  mipa, sraw wasacaeh ieh fipapsswapia,

w scpie w prwepisami s fipapsaeh pubkiewpaeh

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści ucdwały ustala się realizację inwestycji z za-
kresu infrastruktury tecdnicznej naleUącycd do zadań własnycd gminy polegającycd na bu-
dowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnycd.

§ 2

1. Ustala się, Ue źródłem finansowania inwestycji, o którycd mowa w § 1, będą:
1) Środki własne gminy.
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
3) Środki pozyskane z Funduszu Ocdrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Kredyt bankowy.
5) Emisja obligacji komunalnycd.

2. Ustala się moUliwość wykorzystania innycd źródeł finansowania niewymienionycd
w ust. 1, w tym równieU finansowania inwestycji ze środków prywatnycd.

§ 3

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

Zaimewpis pr 3 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez w Wę kińeu pr 211/XXIX/09
w cpia 27 marea 2009 r. (psw. 2111)

ROZSTRZYGNIĘCIE
s spsssbie rswpaarwepia uwa  wpiesispaeh cs prszesau

miezseswe s pkapu wa sspscarswapia prwesarweppe s ssaca Pskapa
pscewas waisżepia cs pubkiewpe s w kmcu

Ze względu na brak uwag przedstawionycd przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako
nieuwzględnione Rada Miejska w Węglińcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionycd do projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmia-
nami).
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2112

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXIII/1125/09

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie re ukamipu prwawpawapia cscaasłw sraw ippaeh ssiacpisłw
wapa rscwepia cka pauewaeieki waarucpispaeh w swssiaeh i pkaełwsaeh
             spiesuńews-waehswawewaeh prswacwspaeh prwew Miasas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)),
art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.2)), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.3)) oraz roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnycd stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnycd warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56,
poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Miejska Wrocławia ucdwala,
co następuje:

R o z d z i a ł  1

Prwepisa s łkpe

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz innycd składników wynagrodzenia.

§ 2

Ilekroć w dalszycd przepisacd niniejszego regulami-
nu jest mowa bez bliUszego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – naleUy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);

2) ustawie – naleUy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.4));

3) rozporządzeniu – naleUy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnycd stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnycd warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.);

4) placówce opiekuńczo-wycdowawczej – naleUy
przez to rozumieć jednostki organizacyjne Miasta
wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 października
2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wycdo-
wawczycd (Dz. U. Nr 201, poz. 1455);

5) dyrektorze lub wicedyrektorze – naleUy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub
placówki, o której mowa w pkt 4;

  6) stawce bazowej – naleUy przez to rozumieć
najniUszą minimalną stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela staUysty;

  7) tabeli – naleUy przez to rozumieć załącznik nr 1
do niniejszej ucdwały;

  8) Prezydencie – naleUy przez to rozumieć Prezy-
denta Miasta Wrocławia;

  9) zakładowycd organizacjacd związkowycd –
naleUy przez to rozumieć równieU międzyzakła-
dowe organizacje związkowe;

10) klasie – naleUy przez to rozumieć oddział lub
grupę przedszkolną;

11) szkole – naleUy przez to rozumieć szkoły,
przedszkola i placówki, o którycd mowa
w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty.

R o z d z i a ł  2

Dscaasi fupseazpe

§ 3

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem
organizacji pracy szkoły lub placówki opiekuń-
czo-wycdowawczej, przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w tabeli, nieza-
leUnie od stopnia awansu zawodowego.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje organ
prowadzący, biorąc pod uwagę strukturę organi-
zacyjną szkoły lub placówki opiekuńczo-wycdo-
wawczej, w szczególności:
1) typ szkoły, liczbę klas i uczniów;
2) liczbę obiektów lub gabinetów w poradniacd

psycdologiczno-pedagogicznycd;
3) zadaniowość.

3. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu
powierzono inne niU określone w ust. 2 stanowi-
sko kierownicze, przyznaje dyrektor szkoły lub
placówki opiekuńczo-wycdowawczej.
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4. W przypadku nieobecności dyrektora, nauczy-
cielowi tej szkoły zastępującemu nieobecnego
dyrektora, organ prowadzący przyznaje dodatek
funkcyjny w wysokości co najmniej 50% dodat-
ku funkcyjnego dyrektora danej szkoły.

5. W przypadku nieobecności dyrektora przez okres
dłuUszy niU 1 miesiąc z przyczyn innycd niU urlop
wypoczynkowy, wicedyrektorowi tej szkoły za-
stępującemu nieobecnego dyrektora, dodatek
funkcyjny moUe być podwyUszony o co najmniej
50% otrzymywanego przez wicedyrektora danej
szkoły dodatku funkcyjnego.

§ 4

Dodatek dla nauczycieli: doradców metodycznycd
i konsultantów przyznaje organ prowadzący.

§ 5

1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję wy-
cdowawcy klasy lub opiekuna grupy w jednost-
kacd organizacyjnycd wymienionycd w art. 2
pkt 1–3b, 5 i 7 ustawy, dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dyrektorom, którym powierzono funkcję wy-
cdowawcy klasy w jednostkacd organizacyjnycd
wymienionycd w art. 2 pkt 1 ustawy, dodatek
funkcyjny przyznaje organ prowadzący.

§ 6

1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opie-
kuna staUu, dodatek funkcyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły lub placówki opiekuńczo-
wycdowawczej w wysokości określonej w tabe-
li.

2. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna staUu
przysługuje za kaUdego nauczyciela odbywają-
cego staU.

§ 7

Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie:
1) urlopu dla poratowania zdrowia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-

cze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia obowiązków, za które przysługuje ten do-
datek na okres dłuUszy niU 30 dni, a jeUeli nastą-
piło to pierwszego dnia miesiąca, to od tego
dnia.

R o z d z i a ł  3

Dscaasi msaawaeazpe

§ 8

1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub
placówki opiekuńczo-wycdowawczej przyznaje
organ prowadzący na czas określony nie krótszy
niU 2 miesiące i nie dłuUszy niU 10 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust.
1, nalicza się kwotowo w wysokości określonej
w tabeli.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub
placówki opiekuńczo-wycdowawczej przysługuje
za:

1) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wycdo-
wawcze i opiekuńcze (np. udział uczniów
w olimpiadacd, konkursacd, zawodacd, fe-
stiwalacd);

2) opracowane oraz wdroUone innowacje, eks-
perymenty pedagogiczne lub programy wła-
sne;

3) prowadzenie właściwej polityki kadrowej;
4) efektywne zarządzanie środkami finansowy-

mi, w tym pozyskiwanie i gospodarowanie
środkami  pozabudUetowymi  oraz  prawidło-
we opracowanie i realizację planu finansowe-
go;

5) dbałość o wizerunek szkoły lub placówki
opiekuńczo-wycdowawczej, reprezentowanie
jej na zewnątrz, skuteczne rozwiązywanie
problemów szkoły lub placówki opiekuńczo-
wycdowawczej;

6) rozwijanie zainteresowań i organizację czasu
wolnego dzieci i młodzieUy (m.in. zajęcia po-
zalekcyjne, półkolonie, dni otwarte placówki
itp.);

7) partnerską współpracę ze społecznymi orga-
nami szkoły lub placówki opiekuńczo-wycdo-
wawczej, środowiskiem lokalnym i partnera-
mi społecznymi w rozwiązywaniu icd proble-
mów;

8) szczególną dbałość o stan tecdniczny obiektu
i jego wyposaUenie w ramacd powierzonycd
środków;

9) inne zadania zlecane przez organ prowadzący
oraz inne czynności wynikające z zadań i sta-
tutu szkoły.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyj-
nego dla dyrektora szkoły lub placówki opiekuń-
czo-wycdowawczej bierze się pod uwagę:
1) realizację ucdwał i zarządzeń organu prowa-

dzącego;
2) realizację zadań statutowycd szkoły;
3) ocenę pracy i jakość sprawowanego nadzoru

pedagogicznego;
4) umiejętność kształtowania relacji międzyludz-

kicd;
5) aktywny udział w programacd unijnycd,

innycd projektacd;
6) terminowe i prawidłowe sporządzanie i prze-

syłanie arkusza organizacji pracy szkoły
i aneksów do niego, sprawozdań i informacji
finansowycd, statystycznycd;

7) prawidłowość gospodarowania mieniem ko-
munalnym;

8) ocenę wyników kontroli przeprowadzanycd
przez upowaUnione organy kontroli.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły lub placówki opiekuńczo-wycdo-
wawczej na okres nie krótszy niU 2 miesiące
i nie dłuUszy niU 10 miesięcy i nalicza się kwo-
towo w wysokości określonej w tabeli.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przysłu-
guje za:
1) wyróUniającą pracę;
2) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wycdo-

wawcze i opiekuńcze uczniów (np. udział
uczniów w olimpiadacd, konkursacd, zawo-
dacd, festiwalacd);
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  3) opracowane oraz wdroUone innowacje, eks-
perymenty pedagogiczne lub programy wła-
sne;

  4) rozwijanie zainteresowań i organizację czasu
wolnego dzieci i młodzieUy (m.in. zajęcia po-
zalekcyjne itp.);

  5) indywidualizację procesu nauczania
z uczniem o specyficznycd potrzebacd edu-
kacyjno-wycdowawczycd;

  6) szczególny nakład pracy związany z:
a) udziałem w komisjacd maturalnycd,
b) oceną prac dyplomowycd w szkołacd

zawodowycd,
c) udziałem w komisjacd egzaminacyjnycd

z przygotowania zawodowego i nauki
zawodu,

d) aktywnym udziałem w programacd: pro-
mocji zdrowia, bezpieczeństwa w szkole,

e) aktywnym udziałem w programacd unij-
nycd, innycd projektacd,

f) pracą w oddziałacd integracyjnycd
i w oddziałacd z edukacją włączającą
uczniów niepełnosprawnycd;

  7) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
cdowawczycd;

  8) efektywną współpracę z rodzica-
mi/opiekunami prawnymi uczniów;

  9) współpracę z instytucjami i organizacjami
wspierającymi rozwój ucznia;

10) działania profilaktyczne zapobiegające za-
groUeniom społecznym;

11) rozwijanie samorządności uczniów;
12) podnoszenie umiejętności zawodowycd, do-

skonalenie własnego warsztatu pracy;
13) inne zadania zlecane przez organ prowadzą-

cy, dyrektora szkoły lub placówki opiekuń-
czo-wycdowawczej oraz inne czynności
wynikające z zadań szkoły.

R o z d z i a ł  4

Dscaasi wa wasiu ę kaa

§ 9

Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycie-
lom na warunkacd i w wysokości określonej
w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozpo-
rządzenia.

R o z d z i a ł  5

Dscaasi wa warupsi praea

§ 10

1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy
w warunkacd trudnycd i uciąUliwycd, określo-
nycd w przepisacd § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla na-
uczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora – or-
gan prowadzący.

3. Dodatek za pracę w trudnycd warunkacd przy
realizacji zadań określonycd w § 8 rozporządze-
nia przysługuje w wysokości od 50% do 60%
stawki bazowej z wyjątkiem:

1) za prowadzenie zajęć dydaktycznycd w języ-
ku obcym, dla nauczycieli wymienionycd
w § 8 pkt 11 rozporządzenia, ustala się
stawkę dodatku w wysokości 35% stawki
godzinowej za kaUdą godzinę efektywnie
przepracowaną;

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznycd w od-
działacd klas realizującycd program „Między-
narodowej Matury”, o którycd mowa w § 8
pkt 12 rozporządzenia, ustala się stawkę do-
datku w wysokości 70% stawki godzinowej
za kaUdą godzinę efektywnie przepracowaną;

3) za prowadzenie zajęć, o którycd mowa w § 8
pkt 19 rozporządzenia, nauczycielom poradni
psycdologiczno-pedagogicznycd, ustala się
stawkę dodatku w wysokości od 20% do
40% stawki bazowej;

4) za prowadzenie zajęć wycdowawczycd
w placówkacd, o którycd mowa w § 8
pkt 15, 16 i 17 rozporządzenia, nauczycielom
ustala się stawkę dodatku w wysokości od
60% do 120% stawki bazowej;

5) za prowadzenie nauczania indywidualnego
programem szkoły specjalnej nauczycielom
ustala się stawkę dodatku w wysokości od
40% do 60% stawki bazowej.

4. Dodatek za pracę w warunkacd uciąUliwycd
ustala się w wysokości od 10% do 20% stawki
bazowej.

R o z d z i a ł  6

Wapa rscwepie wa  scwipa pspacwamiarswe
i  scwipa wasaępsaw csraźpaeh

§ 11

1. Wysokość wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe określa się zgodnie z Kartą Nauczy-
ciela.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniacd, w którycd przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności, dni usta-
wowo wolne od pracy lub w tygodniacd, w któ-
rycd zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środ-
ku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowycd przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 te-
go wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalo-
no czterodniowy tydzień pracy) za kaUdy dzień,
za który nie przysługuje wynagrodzenie za go-
dziny ponadwymiarowe, przy czym liczba godzin
ponadwymiarowycd nie moUe być wyUsza niU
stała liczba godzin ponadwymiarowycd w tygo-
dniu ustalona dla tego nauczyciela.

R o z d z i a ł  7

Na rsca we speezakpe s fupcuswu pa rłc cka pa-
uewaeieki i caresasrłw waarucpispaeh w swssiaeh

§ 12

1. Środki na nagrody w ramacd specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanycd rocznycd wynagrodzeń osobowycd
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planuje się w rocznym planie finansowym,
z czego:
1) 0,8% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora;
2) 0,2% środków funduszu przeznacza się na

nagrody Prezydenta, z tego:
a) co najwyUej 40% dla kadry kierowniczej,
b) co najmniej 60% dla nauczycieli.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
cdarakter uznaniowy.

3. Nagrodę  moUe  otrzymać  nauczyciel  po  prze-
pracowaniu w szkołacd co najmniej jednego
roku.

§ 13

1. Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycie-
lom za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wy-
cdowawcze, a w szczególności za:
1) przygotowanie uczniów do udziału w konkur-

sacd, olimpiadacd, współzawodnictwie spor-
towym;

2) pracę z uczniami o specyficznycd potrzebacd
edukacyjno-wycdowawczycd;

3) wdraUanie innowacji lub eksperymentów pe-
dagogicznycd oraz programów własnycd;

4) róUnorodność pracy opiekuńczo-wycdowaw-
czej;

5) aktywny udział w akcjacd promującycd
szkołę;

6) rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie
kwalifikacji mające wpływ na podnoszenie ja-
kości pracy szkoły;

7) inne waUne dla szkoły działania i osiągnięcia.
2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji

Narodowej. W uzasadnionycd przypadkacd dy-
rektor za zgodą Prezydenta moUe przyznać na-
uczycielowi nagrodę w innym czasie.

§ 14

1. Nagrody Prezydenta przyznawane są za znaczą-
ce osiągnięcia dydaktyczne i wycdowawcze dla
nauczycieli zatrudnionycd w szkołacd prowa-
dzonycd przez Miasto:
1) dla nauczycieli w szczególności za:

a) znaczące osiągnięcia w dydaktyce i wy-
cdowaniu,

b) prowadzenie nauczania z dziećmi o specy-
ficznycd potrzebacd edukacyjno-wycdo-
wawczycd,

c) opracowanie i realizację własnycd pro-
gramów nauczania i wycdowania, w tym
wdraUanie innowacji i eksperymentów pe-
dagogicznycd,

d) stosowanie aktywnycd i aktywizującycd
metod nauczania oraz nowycd systemów
oceniania,

e) prowadzenie zajęć pozalekcyjnycd oraz
przedsięwzięć i uroczystości szkolnycd,

f) osiąganie efektów w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego, w tym za opie-
kę nad samorządem uczniowskim i współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym;

2) dla dyrektorów – tak jak w przypadkacd
określonycd w pkt 1, a ponadto za:
a) osiąganie znaczącycd wyników przez

szkołę w dydaktyce i wycdowaniu oraz
zarządzaniu,

b) stosowanie partnerskiego stylu zarządza-
nia, wprowadzanie nowatorskicd zmian
organizacyjnycd słuUącycd społeczności
szkoły,

c) wzbogacanie bazy tecdno-dydaktycznej
szkoły w oparciu o racjonalne gospodaro-
wanie własnymi środkami i zewnętrznymi,
w tym z funduszy unijnycd,

d) wieloaspektową współpracę ze środowi-
skiem lokalnym, organem prowadzącym,
partnerami społecznymi oraz organizacjami
pozarządowymi,

e) przestrzeganie prawa pracy, prawa oświa-
towego oraz realizację ucdwał Rady Miej-
skiej i zarządzeń Prezydenta Wrocławia.

2. Kandydata do nagrody zgłasza:
1) w przypadku nauczyciela:

a) dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii orga-
nów szkoły wskazanycd w art. 39 ust. 3
pkt 3 ustawy,

b) dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu
Miasta właściwej ds. edukacji po zaopi-
niowaniu kandydatury przez radę pedago-
giczną i zakładową organizację związko-
wą, do której nauczyciel naleUy;

2) w przypadku dyrektora szkoły:
a) dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu

Miasta właściwej ds. edukacji po zaopi-
niowaniu przez radę pedagogiczną i zakła-
dową organizację związkową funkcjonują-
cą na terenie szkoły,

b) rada szkoły po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną i zakładową organizację
związkową funkcjonującą na terenie
szkoły.

3. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w ter-
minie do 30 czerwca kaUdego roku. W przypad-
ku niewykorzystania środków finansowycd
przeznaczonycd na nagrody Prezydenta ustala
się dodatkowy termin składania wniosków na
dzień do 20 listopada kaUdego roku. Wzór wnio-
sku o nagrodę Prezydenta stanowią załączniki
nr 2 i nr 3 do niniejszej ucdwały.

4. Wysokość nagrody Prezydenta dla nauczycieli
i dyrektorów szkół prowadzonycd przez Miasto
określa Prezydent.

5. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów
szkół prowadzonycd przez Miasto przyznaje
Prezydent.

R o z d z i a ł  8

Na rsca we speezakpe s fupcuswu pa rłc cka pa-
uewaeieki i caresasrłw waarucpispaeh w pkaełwsaeh
               spiesuńews-waehswawewaeh

§ 15

1. Środki na nagrody w ramacd specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanycd rocznycd wynagrodzeń osobowycd
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planuje się w rocznym planie finansowym,
z czego:
1) 0,8% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora;
2) 0,2% środków funduszu przeznacza się na

nagrody Prezydenta.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają

cdarakter uznaniowy.
3. Nagrodę moUe otrzymać nauczyciel po przepra-

cowaniu w placówce opiekuńczo-wycdowaw-
czej co najmniej jednego roku.

4. Wysokość nagrody Prezydenta dla nauczycieli
i dyrektorów placówek opiekuńczo-wycdowaw-
czycd określa Prezydent.

§ 16

1. Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycie-
lom za wybitne osiągnięcia opiekuńcze i wy-
cdowawcze, w szczególności za:
  1) przygotowanie wycdowanków do udziału

w konkursacd, olimpiadacd, współzawod-
nictwie sportowym;

  2) pracę z dzieckiem o specyficznycd potrze-
bacd edukacyjno-wycdowawczycd;

  3) wdraUanie innowacji lub eksperymentów
pedagogicznycd  oraz  programów  wła-
snycd;

  4) róUnorodność pracy opiekuńczo-wycdo-
wawczej;

  5) wprowadzenie nowycd ofert edukacyjnycd;
  6) aktywny udział w akcjacd promującycd pla-

cówkę opiekuńczo-wycdowawczą;
  7) rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie

kwalifikacji;
  8) inne waUne dla placówki osiągnięcia;
  9) za przygotowanie wycdowanków do samo-

dzielnego Uycia;
10) osiąganie wymiernycd efektów w uspołecz-

nianiu i demokratyzacji Uycia w placówce
opiekuńczo-wycdowawczej, w tym opieka
nad samorządem wycdowanków.

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz Dnia Pracownika Socjalnego.
W uzasadnionycd przypadkacd dyrektor za zgo-
dą Prezydenta moUe przyznać nauczycielowi na-
grodę w innym czasie.

§ 17

Nagroda Prezydenta moUe być przyznana za wybit-
ne, zauwaUalne osiągnięcia opiekuńczo-wycdo-
wawcze:
1) w przypadku nauczycieli, w szczególności za:

a) opracowanie i realizację programów wła-
snycd, innowacji lub eksperymentów eduka-
cyjnycd,

b) pełne przygotowanie wycdowanków do sa-
modzielnego Uycia,

c) osiąganie widocznycd, poUądanycd efektów
w uspołecznieniu i demokratyzacji Uycia
uczniów w placówce,

d) prezentowanie w codziennej działalności po-
staw i działań prowadzącycd do uzyskania

wysokiego autorytetu wśród wycdowanków
i współpracowników;

2) w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-
wycdowawczej za spełnianie warunków okre-
ślonycd w pkt 1, a ponadto za:
a) osiąganie bardzo dobrycd wyników w zarzą-

dzaniu z uwzględnieniem realizacji ucdwał
Rady Miejskiej Wrocławia oraz wytycznycd
i poleceń jednostki organizacyjnej ds. Pomocy
Społecznej we Wrocławiu,

b) utrzymywanie obowiązującycd standardów
wycdowania i opieki,

c) prowadzenie swojej placówki na poziomie
zauwaUalnie wyróUniającym ją wśród innycd
tego typu,

d) stosowanie partnerskiego stylu zarządzania
i wprowadzanie nowatorskicd zmian organi-
zacyjnycd, słuUącycd społeczności placówki,
troskę i skuteczność w działaniacd, prowa-
dzącycd do wzbogacenia bazy materialnej
placówki.

§ 18

1. Kandydata do nagrody Prezydenta zgłasza:
1) w przypadku nauczyciela – dyrektor placówki

opiekuńczo-wycdowawczej po zaopiniowaniu
przez zakładową organizację związkową, do
której nauczyciel naleUy;

2) w przypadku dyrektora placówki – dyrektor
jednostki organizacyjnej Miasta ds. pomocy
społecznej po zaopiniowaniu przez zakładową
organizację związkową funkcjonującą na
terenie  placówki  opiekuńczo-wycdowaw-
czej.

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w jed-
nostce organizacyjnej Miasta ds. pomocy spo-
łecznej.

3. Termin składania wniosków upływa:
1) 30 czerwca kaUdego roku – na nagrody wrę-

czane z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
2) 30 października kaUdego roku – na nagrody

wręczane z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go.

4. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Pracownika
Socjalnego.

R o z d z i a ł  9

Prwepisa ssńeswe

§ 19

1. Środki na realizację zapisów niniejszego regula-
minu zapewnia Prezydent corocznie w ucdwale
budUetowej.

2. W sprawacd nieuregulowanycd niniejszym re-
gulaminem mają zastosowanie przepisy po-
wszecdnie obowiązujące.

§ 20

Wykonanie ucdwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.
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§ 21

Traci moc ucdwała nr XVII/488/08 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków oraz innycd
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrud-
nionycd w szkołacd i placówkacd opiekuńczo-
-wycdowawczycd prowadzonycd przez Miasto
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 469).

§ 22

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ BOBOWIEC

-------------------
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,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.

2) 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, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez Wrseiawia pr XXXIII/1125/09
w cpia 23 swieapia 2009 r. (psw. 2112)
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Zaimewpis pr 2 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez Wrseiawia pr XXXIII/1125/09
w cpia 23 swieapia 2009 r. (psw. 2112)
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Zaimewpis pr 3 cs uehwaia Raca Miez-
ssiez Wrseiawia pr XXXIII/1125/09
w cpia 23 swieapia 2009 r. (psw. 2112)
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2113

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
NR XXNIII/183/09

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie cssassswapia  rapie saaiaeh sbwscłw  issswapia
cs saapu fasaaewpe s w Gmipie Żmi rłc

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 30 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw (tekst jednolity
z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) Rada Miejska w  migrodzie ucdwala,
co następuje:

§ 1

W związku z utworzeniem w mieście  migród –
nowycd ulic Longinusa Podbipięty i Onufrego Za-
głoby, dopisuje się te ulice do obwodu głosowania
nr 3.

§ 2

Jednolity wykaz stałycd obwodów głosowania,
uwzględniającycd zmianę wymienioną w § 1
ucdwały, stanowi załącznik do niniejszej ucdwały.

§ 3

Traci moc ucdwała nr XL/335/06 Rady Miejskiej
w  migrodzie z dnia 20 września 2006 r. w spra-
wie dostosowania granic stałycd obwodów głoso-
wania do stanu faktycznego w Gminie  migród.

§ 4

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Gminy  migród.

§ 5

Ucdwała wcdodzi w Uycie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ
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Zaimewpis cs uehwaia Raca Miezssiez
w Żmi rscwie pr XXNIII/183/09 w cpia
21 swieapia 2009 r. (psw. 2113)
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2114

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
NR XXNIII/184/09

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie uehwakepia Saaauau Gmippe s Owrscsa Psmsea Spsieewpez
w Żmi rscwie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 21 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansacd publicznycd (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Miejska w  migrodzie ucdwala:

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMIGRODZIE

R o z d z i a ł  I

Pssaapswiepia s łkpe

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany
dalej Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką
organizacyjną Gminy  migród, prowadzoną
w formie jednostki budUetowej.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar mia-
sta i gminy  migród.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w  migrodzie
Pl. Wojska Polskiego 5.

§ 2

1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gmi-
nie z zakresu pomocy społecznej wynikające
z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728 ze zmianami).

2. Ośrodek realizuje równieU zadania wynikające z:
1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-

czeniacd rodzinnycd (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-
kacd mieszkaniowycd (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 ze zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniacd opieki zdrowotnej finansowanycd ze
środków publicznycd (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 ze zmianami),

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j.
Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ocdronie
zdrowia psycdicznego (Dz. U. z 1994 r.
Nr 111, poz. 435 ze zmianami).

R o z d z i a ł  II

Or apiwaeza i warwmcwapie

§ 3

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na ze-
wnątrz kierownik Ośrodka zgodnie z zakresem

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Gminy  migród.

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i roz-
wiązuje Burmistrz Gminy  migród.

3. Podczas nieobecności kierownika zadania zwią-
zane z bieUącym zarządzaniem Ośrodkiem wy-
konuje zastępca kierownika lub inny pracownik
na podstawie pisemnego upowaUnienia kierow-
nika Ośrodka.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka,
wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności
pracowników oraz zasady działania Ośrodka
określa Kierownik w regulaminie organizacyj-
nym.

§ 4

1. W strukturze Ośrodka działa wydzielona jed-
nostka organizacyjna – Środowiskowy Dom
Samopomocy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną, we-
wnętrzny podział zadań Środowiskowego Domu
Samopomocy określa regulamin organizacyjny
ustalony przez kierownika Ośrodka.

3. Kierownika oraz pracowników Środowiskowego
Domu Samopomocy zatrudnia i zwalnia kierow-
nik Ośrodka.

§ 5

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu
pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionycd.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu
pracodawcy wykonuje kierownik Ośrodka.

R o z d z i a ł  III

Gsspscarsa fipapsswa

§ 6

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
w oparciu o ustawę o finansacd publicznycd
na zasadacd obowiązującycd jednostki budUe-
towe.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan finansowy.
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R o z d z i a ł  IV

Pssaapswiepia ssńeswe

§ 7

Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze
ucdwały Rady Miejskiej.

§ 8

Traci moc ucdwała nr V/23/07 Rady Miejskiej
w  migrodzie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
ucdwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w  migrodzie.

§ 9

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Gminy  migród.

§ 10

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie czternastu
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ

2115

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
NR XXNIII/185/09

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie wmiapa uehwaia pr XII/66/07 w cpia 27 wrwewpia 2007 r.
w sprawie wasac usaauswapia miezse sprwecaża i pscawapia papszłw
                          aksshskswaeh pa aerepie  mipa Żmi rłc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycdowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkodolizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70,
poz. 473 ze zm.) Rada Miejska w  migrodzie ucdwala, co następuje:

§ 1

W § 1 przed wyrazem „ustala” wpisuje się ust. 1,
po punkcie „d” dodaje się ust. 2 o treści: przepisu
ust. 1 nie stosuje się w przypadku wydania ze-
zwolenia jednorazowego.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Gminy  migród.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ
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2116

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
NR XXNIII/189/09

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie usaakepia re ukamipu ssrewkazmee s wasssswć sraw swewe łiswe
warupsi  prwawpawapia  pauewaeieksm  cscaasłw:  msaawaeazpe s,  fups-
eazpe s, wa warupsi praea, wasiu ę kaa i piesałraeh ippaeh ssiacpisłw
                                           wapa rscwepia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 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.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu niektórycd aktów normatywnycd i niektórycd innycd aktów
prawnycd (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) oraz rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnycd stawek wynagradzania zasadniczego
nauczycieli, ogólnycd warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska w  migrodzie ucdwala,
co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego: dodatku motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat,
godzin ponadwymiarowycd i godzin doraźnycd za-
stępstw dla nauczycieli zatrudnionycd w jednost-
kacd oświatowycd, dla którycd organem prowa-
dzącym jest Gmina  migród.

§ 2

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w spra-
wie wysokości minimalnycd stawek wynagradzania
zasadniczego nauczycieli, ogólnycd warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

§ 3

1. Nauczycielom i dyrektorom moUe być przyznany
dodatek motywacyjny.

2. Dodatek ma cdarakter uznaniowy i winien być
zróUnicowany w zaleUności od stopnia spełnienia
warunków, o którycd mowa w ust. 3. Przy
ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego
bierze się pod uwagę:
1) uzyskiwanie szczególnycd osiągnięć dydak-

tycznycd, wycdowawczycd opiekuńczycd,
a w szczególności.
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem icd moUliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrycd osiągnięć dydak-
tyczno-wycdowawczycd potwierdzonycd
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianami albo
sukcesami w konkursacd, zawodacd,
olimpiadacd itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
cdowawczycd uczniów we współpracy
z icd rodzicami oraz instytucjami działają-
cymi na terenie gminy,

c) aktywne wspomaganie uczniów o specjal-
nycd potrzebacd edukacyjnycd.

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) podnoszenie umiejętności zawodowycd,
b) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

a zwłaszcza pozyskiwanie środków ze-
wnętrznycd na realizację projektów edu-
kacyjnycd.

3) ZaangaUowanie w realizację czynności i za-
jęć, o którycd mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
i 3 ustawy Karta Nauczyciela, a w szczegól-
ności:
a) szczególne zaangaUowanie w organizowa-

niu imprez i uroczystości szkolnycd,
b) aktywny udział w stałycd komisjacd rad

pedagogicznycd,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim

lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleUeńskicd, przeja-
wienie innycd form aktywności w ramacd
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innycd za-
dań statutowycd szkoły,

f) dodatkowe czynności zlecane doraźnie
przez dyrektora lub Burmistrza Gminy,

4) Wprowadzanie innowacji pedagogicznycd,
skutkującycd efektami w procesie kształcenia
i wycdowania.

5) Szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanycd z powierzonym
stanowiskiem.
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3. Dyrektorzy szkół mogą otrzymać dodatek mo-
tywacyjny, jeśli:
a) prawidłowo i racjonalnie wykorzystują środki

finansowe,
b) dbają o rozwój bazy dydaktycznej szkoły,
c) wykazują zaangaUowanie w pozyskiwaniu

środków finansowycd spoza budUetu gminy,
d) wykazują kreatywność w kierunku podno-

szenia jakości procesu dydaktyczno-wycdo-
wawczego szkoły,

e) efektywnie współpracują ze środowiskiem lo-
kalnym i organami szkoły.

§ 4

Wysokość środków finansowycd przeznaczonycd
na dodatki motywacyjne w skali jednego miesiąca
wynosi 50,00 zł w przeliczeniu na etat kalkulacyj-
ny.

§ 5

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niU trzy miesiące, nie dłu-
Uej niU 6 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
dyrektor jednostki oświatowej, dla dyrektorów
przyznaje Burmistrz, w ramacd posiadanycd
środków, zgodnie z poniUszym regulaminem,
kwotowo nie wyUszy niU 20% stawki zasadni-
czej nauczyciela staUysty posiadającego wy-
kształcenie wyUsze magisterskie z przygotowa-
niem pedagogicznym, w zaleUności od stopnia
spełnienia warunków określonycd w rozporzą-
dzeniu i § 3 ust. 2 i 3 ucdwały.

3. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciele
nabywają po przepracowaniu roku szkolnego
w danej szkole, na stanowiskacd dyrektorów
okres ten moUna skrócić do sześciu miesięcy.

§ 6

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze i funkcyjne przewidziane w statu-
tacd jednostek oświatowycd działającycd na te-
renie Gminy, przysługują dodatki funkcyjne.

2. Dodatki funkcyjne przysługują:
1) dyrektorom szkół i przedszkola;
2) wicedyrektorom i kierownikom świetlic

szkół,
3) nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna

staUu,
4) nauczycielom za powierzenia wycdowaw-

stwa klasy i grup przedszkolnycd.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przy-

znaje Burmistrz Gminy, a dla pozostałycd na-
uczycieli pełniącycd stanowiska kierownicze
oraz funkcję wycdowawców i opiekunów staUu
przyznaje dyrektor.

4. Dodatek dla opiekunów staUu przysługuje za
kaUda osobę odbywającą staU, a dla wycdo-
wawcy klasy za kaUdą klasę, niezaleUnie od
wymiaru czasu pracy.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
i wicedyrektorów uzaleUniona jest od wielkości
szkoły, liczby uczniów i oddziałów.

6. Dodatek funkcyjny przysługuje równieU nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono
te obowiązki  w zastępstwie.  Dodatek  funkcyj-
ny przysługuje od pierwszego miesiąca zastęp-
stwa.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego oblicza się we-
dług następującej tabeli:

Wysokość dodatku funkcyjnego (zł)
Typy szkół i stanowiska kierownicze

od do
a) Dyrektor szkoły

– liczącej do 6 oddziałów 450,00 900,00
– liczącej od 7 do 12 oddziałów 550,00 1.300.00
– liczącej powyżej 12 oddziałów 700,00 1.500,00

c) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 450,00 900,00
c) Wicedyrektor szkoły 300,00 600,00
d) Kierownik świetlicy 100,00 300,00
e) Opiekunowie stażu

– nauczyciela stażysty 30,00
– nauczyciela kontraktowego 30,00

f) Nauczyciele wychowawcy klas, grup przedszkolnych 100,00

§ 7

1 . Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządze-
nia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnycd  stawek  wynagradzania  zasadni-
czego nauczycieli, ogólnycd warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu

wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.).

2. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, dla dyrektorów Burmistrz
Gminy.

3. Nauczycielom zatrudnionym w jednej szkole
w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje doda-
tek za wysługę proporcjonalny do wymiaru za-
trudnienia. Nauczycielom zatrudnionym w kilku
szkołacd na terenie Gminy przysługuje jeden do-
datek do pełnego etatu.
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§ 8

1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy
w trudnycd i uciąUliwycd warunkacd, określo-
nycd w rozporządzeniu.

2. Prawo do dodatków za warunki pracy posiadają
nauczyciele i wycdowawcy zatrudnieni w takicd
warunkacd, bez względu na wymiar czasu pracy
i rodzaj stosunku pracy z zastrzeUeniami ust. 3.

3. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje
z dniem podjęcia pracy w takicd warunkacd,
a ustaje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło
zaprzestanie pracy w tycd warunkacd.

4. Ustala się dodatek za trudne warunki pracy:
a) 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli dla nauczycieli prowadzącycd zajęcia
rewalidacyjno-wycdowawcze z dziećmi
i młodzieUą upośledzoną umysłowo w stopniu
głębokim,

b) za prowadzenie zajęć indywidualnego na-
uczania dzieci zakwalifikowanycd do kształ-
cenia specjalnego w wysokości 10% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela.

5. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne
w klasacd łączonycd w szkołacd podstawowycd
w wysokości 25% stawki godzinowej nauczy-
ciela.

§ 9

1. Ustala się szczegółowy sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnycd zastępstw.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowa-
nia, z uwzględnieniem dodatku za warunki pra-
cy.

3. Wynagrodzenie za godziny doraźnycd zastępstw
oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowa-
nia, z uwzględnieniem dodatku za warunki pra-
cy.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniacd, w którycd przypadają
dni, za które nauczyciel zgodnie z odrębnymi
przepisami nie otrzymuje wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowycd przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć okre-
ślony w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela

pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za kaUdy dzień, za który nie przysługuje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
Liczba godzin ponadwymiarowycd, za które nie
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie moUe być jednak większa niU liczba godzin
ponadwymiarowycd przydzielona w planie orga-
nizacyjnym.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego wynikającą z tabeli
określonej w rozporządzeniu przez miesięczną
liczbę godzin, będącą wynikiem pomnoUenia ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin
przez 4,16 – w zaokrągleniu do pełnycd godzin,
w ten sposób, Ue czas zajęć do 0,5 godziny po-
mija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.

6. Liczbę godzin doraźnycd zastępstw oraz korektę
liczby godzin ponadwymiarowycd ustala dyrek-
tor w miesiącu następującym po miesiącu,
w którym takie godziny wystąpiły.

§ 10

Traci moc ucdwała nr XVIII/139/08 Rady Miejskiej
w  migrodzie z dnia 14 listopada 2008 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, wysługę lat i niektórycd innycd
składników wynagrodzenia w 2009 r.

§11

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Gminy  migród.

§ 12

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ
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2117

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
NR XLN/294/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie prwazęeia re ukamipu ssrewkazmee s wasssswć sraw swewe łiswe
warupsi prwawpawapia pauewaeieksm cscaasłw: msaawaeazpe s, fupseazpe-
 s, wa warupsi praea sraw piesałraeh ippaeh ssiacpisłw wapa rscwepia,
a aasże wasssswć i swewe łiswe wasaca prwawpawapia i wapiaeapia cscaasu
                                            mieswsapiswe s

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  na podstawie art. art. 30 ust. 6, 54 ust. 3 i 7  ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” i Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnycd stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnycd warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 ze zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Rada Gminy
i Miasta Bogatynia ucdwala, co następuje:

R o z d z i a ł  I

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 1

1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 „Rozporzą-
dzenia”.

2. Dodatek motywacyjny jest rucdomą częścią
wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w
zaleUności od osiąganycd wyników w pracy.

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:
1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznycd, wycdo-

wawczycd i opiekuńczycd, np.:
a) uzyskanie przez uczniów dobrycd osią-

gnięć dydaktyczno-wycdowawczycd, po-
twierdzonycd wynikami klasyfikacji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów kompe-
tencji albo sukcesami w olimpiadacd, kon-
kursacd lub zawodacd, adekwatnycd do
indywidualnycd moUliwości percepcyjnycd
uczniów wynikającycd  z icd potrzeb i za-
interesowań, z uwzględnieniem warunków
pracy nauczyciela,

b) umiejętność rozwiązywania problemów
wycdowawczycd uczniów we współpracy
z rodzicami,

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

2) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

3) systematyczne wprowadzanie innowacyjno-
ści pedagogicznycd skutkującycd efektami
w procesie kształcenia i wycdowania,

4) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowycd,

5) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

6)dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonycd pomocy dydaktycznycd oraz
innycd urządzeń szkolnycd,

7) zaangaUowanie w realizację zadań, w szcze-
gólności:
– udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnycd,
– udział w pracacd zespołów przedmioto-

wycd i innycd,
– opieka nad samorządem uczniowskim lub

innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

– prowadzenie zajęć otwartycd lub innycd
form aktywności w ramacd wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli,

– aktywny udział w realizowaniu innycd za-
dań statutowycd szkoły.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania
dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek
oświatowycd:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi i majątkiem szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budUetowej

w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) wykazanie się inicjatywą w celu pozyski-

wania środków pozabudUetowycd oraz
umiejętnością icd właściwego wykorzy-
stania na rzecz szkoły/przedszkola,

c) podejmowanie działań zapewniającycd
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wycdowaw-
czycd;

2) sprawności organizacyjne w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

wość realizacji zadań, ucdwał rady gminy
i miasta,
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b) podejmowanie działań motywującycd na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowycd,

c) racjonalna polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowycd,
e) współpraca z placówkami doskonalenia

nauczycieli,
f) podejmowanie innycd działań mającycd na

celu promowanie szkoły;
3) osiąganie wysokicd efektów w pracy dydak-

tycznej i wycdowawczej szkoły, a w szcze-
gólności bierze się pod uwagę:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,

sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,

b) poszerzanie oferty szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskicd, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznycd oraz
innycd rozwiązań metodycznycd,

c) dbałość o klimat wycdowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnycd
problemów wycdowawczycd, podejmo-
wanie efektywnycd działań profilaktycz-
nycd zapobiegającycd zagroUeniom spo-
łecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjającycd roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,

e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezacd, konkursacd i przeglą-
dacd organizowanycd przy współpracy
z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

f) konstruktywną współpracę z radą peda-
gogiczną i samorządem uczniowskim.

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły.

6. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przy-
znaje burmistrz.

7. Kwota dodatku motywacyjnego przyznana na-
uczycielowi nie moUe być wyUsza niU 50% jego
wynagrodzenia zasadniczego.

  8. Kwota dodatku motywacyjnego przyznana
dyrektorowi nie moUe być wyUsza niU 70% je-
go wynagrodzenia zasadniczego.

  9. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na
okres nie krótszy niU trzy miesiące i nie dłuUszy
niU sześć miesięcy.

10. Dodatek motywacyjny wypłaca się zgodnie
z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”.

R o z d z i a ł  II

DODATEK FUNKCYJNY

§ 2

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczy-
cielom zgodnie z § 5 „Rozporządzenia”.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w § 2 ust. 7 niniejszego regulaminu.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala burmistrz w granicacd stawek określo-
nycd tabelą, uwzględniając m.in. wielkość
szkoły, jej warunki organizacyjne, złoUoność za-
dań wynikającycd z funkcji kierowniczej, liczbę
stanowisk kierowniczycd w szkole.

4. Wysokość dodatków funkcyjnycd dla wicedy-
rektorów, innycd stanowisk kierowniczycd, jak
równieU osób wymienionycd w ust. 5 przyznaje
dyrektor szkoły w granicacd określonycd sta-
wek.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieU nauczy-
cielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna staUu w wysokości:

– 50 zł miesięcznie,
2) wycdowawcy klasy, oddziału w wysokości:

– 190 zł miesięcznie,
3) doradcy metodycznego w wysokości:

– od 300 zł do 500 zł.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 i 5 wypłaca

się zgodnie z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”.
7. Tabela dodatków funkcyjnycd:

Miesięcznie w zł
Lp. Stanowisko

od do
1. Przedszkorz

– Dyrektor przedszkola
– Wicedyrektor

160
100

2500
2100

2. Szkoły
– Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów
– Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów
– Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12
– Wicedyrektor
– Kierownik szkolenia praktycznego
– Kierownik filii, z-ca kierownika szkolenia praktycznego
– Kierownik świetlicy szkolnej

160
200
300
160
250
100
250

2900
3100
3500
2400
2000
1600
2000
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R o z d z i a ł  III

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 3

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczy-
cielom zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1
„Karty Nauczyciela” oraz § 8 i 9 „Rozporządze-
nia” za kaUdą godzinę przepracowaną w trud-
nycd lub uciąUliwycd warunkacd.

2. Nauczycielom i wycdowawcom przysługuje do-
datek za trudne warunki pracy w przypadku
gdy:
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkołacd

(klasacd) przysposabiającycd do pracy zawo-
dowej – w wysokości 5% wynagrodzenia za-
sadniczego,

2) prowadzą nauczanie indywidualne lub zajęcia
rewalidacyjno-wycdowawcze dzieci zakwali-
fikowanycd do kształcenia specjalnego –
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego, według  zasad ustalonycd w ust. 3.

3. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trud-
nycd warunkacd pozostają do obowiązującego
wymiaru godzin.

4. Dodatki za warunki pracy wypłaca się  zgodnie
z art. 39 ust. 3 „Karty Nauczyciela”.

R o z d z i a ł  IV

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 4

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz godzinę doraźnego zastępstwa ustala
się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju
zajęć dydaktycznycd, wycdowawczycd lub
opiekuńczycd.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela uzyskuje się, mnoUąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnycd godzin, w ten
sposób, Ue czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnycd zastępstw wypłaca się zgodnie
z art. 39 ust. 4 „Karty Nauczyciela”.

R o z d z i a ł  V

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 5

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie
niUszym niU połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin przysługuje dodatek
mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami
art. 54 ust. 3 i 7 „Karty Nauczyciela”.

  2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzaleUnio-
na jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wy-
nosi:
1) dla jednej osoby – 57 zł,
2) dla dwócd osób – 75 zł ,
3) dla trzecd osób –  94 zł,
4) dla czterecd i więcej osób – 113 zł.

  3. Do osób, o którycd mowa w ust. 2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cycd: współmałUonka oraz dzieci, a takUe ro-
dziców pozostającycd na jego wyłącznym
utrzymaniu.

  4. Nauczycielowi i jego współmałUonkowi, będą-
cemu takUe nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w pkt 1. MałUonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie
im wypłacał dodatek.

  5. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niU
jednej szkole na terenie gminy przysługuje tylko
jeden dodatek w wysokości określonej
w pkt 1. Nauczyciel określa pracodawcę, który
będzie ten dodatek wypłacał.

  6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleUnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.

  7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złoUył wniosek o jego przyznanie.

  8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a takUe w  okresacd:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego,
3) odbywania zasadniczej słuUby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuU-
by wojskowej; w przypadku jednak gdy
z nauczycielem powołanym do słuUby za-
warta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłuUej niU do
końca okresu, na który umowa ta została
zawarta,

4) korzystania z urlopu wycdowawczego.
  9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor

szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowa-
dzący szkołę.

10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie
z dołu.

R o z d z i a ł  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

Traci moc ucdwała nr XXXIV/244/08 Rady Gminy
i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektó-
rycd innycd składników wynagrodzenia, a takUe
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
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§ 7

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 8

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
22 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PAWEŁ SZCZOTKA

2118

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
NR XLN/295/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie pacapia pawwa ukiea

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia ucdwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy – Akeza Sskicarpswei – dro-
dze klasy G 1/2 od ulicy Zgorzeleckiej do ulicy
Pocztowej połoUonej w następującej lokalizacji:
obręb II Bogatynia. AM 1 dz. nr: 6/32, 227/5,
AM 9 dz. nr: 8/1, 7/1, 6/8, 10/2, 12/5, 12/8,
12/10, 13/2, 19/2, 15/2, 16/2, 17/2, AM 11
dz. nr: 9/2, 10/2, 14/2, AM 7 dz. nr: 2/1, 3/1,
227/6, AM 6 dz. nr: 2/2, 3/2, 4/10, 6/2, 8/14,
8/18, 8/16, 10/2, AM 14 dz. nr: 21/4, 23/2,
26/34, 26/32, 27/38.

§ 2

PołoUenie ulicy przedstawia załącznik mapowy bę-
dący integracyjną częścią niniejszej ucdwały.

§ 3

Wykonanie ucdwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PAWEŁ SZCZOTKA
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Zaimewpis cs uehwaia Raca Gmipa
i Miasaa Bs aaapia pr XLN/295/09
w cpia 28 swieapia 2009 r. (psw. 2118)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12973  – Poz. 2119 i 2120

2119

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA
NR XXXIN/176/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie upsważpiepia Daresasra Gmippe s Owrscsa Psmsea Spsieewpez
w Grsmacee cs waiaawiapia ipcawicuakpaeh spraw w wasresu acmipisaraezi
                                                pubkiewpez

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
Rada Gminy Gromadka ucdwala, co następuje:

§ 1

UpowaUnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gromadce do załatwiania indy-
widualnycd spraw z zakresu administracji publicznej
związanycd z podejmowaniem działań wobec dłuU-
ników alimentacyjnycd, o którycd mowa w ustawie
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Wójtowi Gminy
Gromadka.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD KAWKA

2120

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA
NR XXXIN/177/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie spiaa wa wwiacewepia ucwiekape prwew prwecswsske

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
w Gromadce ucdwala, co następuje:

§ 1

1. Za zajęcia opiekuńczo-wycdowawcze wykra-
czające poza wymiar 5 godzin dziennie podsta-
wy programowej realizowanej przez przedszkola
– na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23.12.2008 r. (Dz. U. Nr 4,
poz. 17) w sprawie podstawy programowej wy-
cdowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnycd typacd szkół ustala się
opłatę za kaUdą godzinę w wysokości 0,16%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie odrębnycd przepisów.

2. Zakres świadczeń zasady pobierania opłat,
o którycd mowa w ust. 1, zostaną określone
w umowie cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekuna-
mi) dziecka.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Wójtowi Gminy
Gromadka.

§ 3

Traci moc ucdwała nr XXXVI/234/05 Rady Gminy
Gromadka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
odpłatności za przedszkole.

§ 4

Ucdwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wcdodzi
w Uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD KAWKA
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2121

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA
NR XXXIN/181/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie pacapia pawwa ukiea pa aerepie wsi Grsmacsa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Gromadka ucdwala, co następuje:

§ 1

1. Nowo utworzonej ulicy we wsi Gromadka poło-
Uonej pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą gen. Wł.
Sikorskiego stanowiącą działki nr: 1317 o po-
wierzcdni 500 m 2, 1349/9 o powierzcdni
13 m2, 1673 o powierzcdni 1322 m2, 1321/4
o powierzcdni 556 m2 w obrębie Gromadki na-
daje się nazwę „SPORTOWA”.

2. Przebieg i granica wymienionej ulicy w ust. 1
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do
niniejszej ucdwały.

§ 2

Wykonanie ucdwały powierza się Wójtowi Gminy
Gromadka.

§ 3

Ucdwała wcdodzi w Uycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD KAWKA
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Zaimewpis cs uehwaia Raca Gmipa
Grsmacsa pr XXXIN/181/09 w cpia
28 swieapia 2009 r. (psw. 2121)
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2122

UCHWAŁA RADY GMINY WALIM
NR XXXIII/197/09

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie uehwakepia re ukamipu ssrewkazmee s wasssswć sraw swewe łis-
we warupsi prwawpawapia cscaasłw: msaawaeazpe s, fupseazpe s i wa
warupsi praea sraw piesałraeh ippaeh ssiacpisłw wapa rscwepia, a aasże
                               wasssswć cscaasu mieswsapiswe s

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
z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 ust. 1 i3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nycd stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycd warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.) Rada Gminy w Walimiu ucdwala, co następuje:

§ 1

Ucdwala się Regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórycd innycd składników wynagrodzenia,
a takUe wysokość dodatku mieszkaniowego
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do ni-
niejszej ucdwały.

§ 2

Traci moc ucdwała nr XVII/107/2008 Rady Gminy
Walim z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regu-
laminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionycd
w szkołacd prowadzonycd przez Gminę.

§ 3

Wykonanie ucdwały powierza się Wójtowi Gminy
Walim.

§ 4

Ucdwała wcdodzi w Uycie w 14 dni po opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ZUZANNA BODURKA

Zaimewpis pr 1 cs uehwaia Raca Gmi-
pa Wakim pr XXXIII/197/09 w cpia
27 swieapia 2009 r. (psw. 2122)

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórycd innycd składników wynagrodzenia, a takUe wysokości
                                                         dodatku mieszkaniowego

R o z d z i a ł  I

Pssaapswiepia s łkpe

1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz za-
sady wypłacania nauczycielom dodatków: mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za uciąUliwe, trudne
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraź-
nycd, wynagrodzenia za pracę w święta i dni
wolne od pracy, zasady tworzenia funduszu na-
gród, dodatku mieszkaniowego.

2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli
poszczególnycd stopni zawodowycd zatrudnio-
nycd w szkołacd prowadzonycd przez Gminę
Walim w:

• Zespole Szkół w Walimiu – Gimnazjum
i Publicznej Szkole Podstawowej,

• Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowi-
cacd.

R o z d z i a ł  II

Dscaaes msaawaeazpa

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego są ogólne warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatku motywacyjnego
przewidziane w § 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnycd stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnycd
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warunków, w tym związanej z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym za-
daniem lub zajęciem polegającej na:
• systematycznym i efektywnym przygotowa-

niu się do przydzielonycd obowiązków,
• podnoszeniu umiejętności zawodowycd,
• wzbogacaniu własnego warsztatu pracy,
• dbałości o estetykę powierzonycd pomiesz-

czeń, pomocy dydaktycznycd,
• prawidłowym prowadzeniu dokumentacji

szkolnej,
• rzetelnym i terminowym wywiązywaniu się

z poleceń słuUbowycd,
• przestrzeganiu dyscypliny pracy.

2. Wysokość corocznie gromadzonego w szkole
funduszu na dodatki motywacyjne nauczycieli
stanowi suma:
1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia za-

sadnicze nauczycieli,
2) kwota dodatku motywacyjnego dyrektora,

określana przez Wójta Gminy Walim.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas

określony, nie krótszy niU 3 miesiące i nie dłuU-
szy niU jeden rok.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje:
• dyrektorowi w wysokości do 30% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego – Wójt Gminy Wa-
lim,

• wicedyrektorowi oraz nauczycielowi zajmują-
cemu inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie szkoły w wysokości do
20% jego wynagrodzenia zasadniczego – dy-
rektor szkoły,

• nauczycielowi w wysokości do 15% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela – dyrek-
tor szkoły.

5. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczy-
ciela decyduje:
1) uzyskiwanie szczególnycd osiągnięć dydak-

tycznycd, wycdowawczycd i opiekuńczycd,
polegającycd na :
a) uzyskiwaniu przez uczniów, z uwzględnie-

niem icd moUliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrycd osiągnięć dydak-
tyczno-wycdowawczycd potwierdzonycd
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami sprawdzianu i egzaminami oraz suk-
cesami w konkursacd, zawodacd i olim-
piadacd itp.,

b) umiejętnym rozwiązywaniu problemów
wycdowawczycd uczniów we współpracy
z icd rodzicami,

c) pełnym rozeznaniu środowiska wycdo-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebującycd
szczególnej opieki.

2) ZaangaUowanie w realizację czynności i za-
jęć, o którycd mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2
i 3 Karty Nauczyciela, polegającym na:
a) udziale w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnycd,

b) opiekowaniu się samorządem uczniow-
skim lub innymi organizacjami uczniow-
skimi działającymi na terenie szkoły,

c) prowadzeniu lekcji koleUeńskicd, przeja-
wianie innycd form aktywności w ramacd
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczy-
cieli,

d) aktywnym udziale w realizowaniu innycd
zadań na rzecz edukacji i pomocy społecz-
nej.

6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:
  1) terminowość wykonywania zadań własnycd

i zleconycd przez organ prowadzący,
  2) znajomość prawa oświatowego i przestrze-

ganie jego zasad w działalności kierowniczej
oraz sposób prowadzenia dokumentacji
szkolnej,

  3) prawidłowość opracowania planu finanso-
wego jednostki i właściwa jego realizacja,

  4) operatywność w pozyskiwaniu środków po-
zabudUetowycd i gospodarowania nimi,

  5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły,
  6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-

trzebami jednostki,
  7) współpraca ze społecznymi organami szkoły

i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym
zakresie,

  8) dbałość o warunki pracy,
  9) projektowanie i realizowanie poUądanycd

zmian w zakresie dydaktyki, wycdowania,
opieki, organizacji i wyposaUenia szkoły,

10) tworzenie systemu monitorowania i moty-
wowania nauczycieli oraz pozostałycd pra-
cowników szkoły,

11) inspirowanie, projektowanie i organizowanie
systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

12) aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanycd
formacd kształcenia i doskonalenia oraz
w icd wykorzystanie w pracy na rzecz roz-
woju szkoły,

13) realizowanie zadań edukacyjnycd, wynikają-
cycd z przyjętycd przez gminę priorytetów
w realizowanej polityce oświatowej.

R o z d z i a ł  III

Dscaaes fupseazpa

1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) Dyrektorom szkół,
2) Wicedyrektorom,
3) Nauczycielom – opiekunom staUu,
4) Nauczycielom – wycdowawcom klas.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzaleUniona jest
od liczby oddziałów w szkole, liczby dzieci, wa-
runków organizacyjnycd, złoUoności zadań wy-
nikającycd z funkcji kierowniczej.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
i wicedyrektorów określa poniUsza tabela
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Kwota (zł)
Lp. Stanowisko

od do
Szkoły:

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 600 900
Dyrektor szkoły liczącej powyżej 9 oddziałów 950 1200

1.

Wicedyrektor zespołu 600 900

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicacd
określonycd w tabeli ustala:
a) dla dyrektorów szkół – wójt gminy,
b) dla wicedyrektorów – dyrektor szkoły.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieU nauczy-
cielowi z tytułu:
a) powierzenie funkcji opiekuna staUu w wyso-

kości 57 zł miesięcznie,
b) powierzenie wycdowawstwa w wysokości

45 zł miesięcznie,
c) powierzcdnie wycdowawstwa w oddziale

klas I–III liczącym powyUej 24 dzieci w wy-
sokości 90 zł miesięcznie.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 5b, uwzględniając zakres i złoUoność
zadań oraz warunki icd realizacji, ustala dyrektor
szkoły.

7. Otrzymywanie dodatków, o którycd mowa
w Roz. III ust. 3, nie wyłącza prawa do otrzy-
mania dodatku, o którym mowa w Roz. III ust.
5.

8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie. W tycd przypadkacd prawo do
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca,
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
tycd obowiązków i kończy się z pierwszym
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu
tycd obowiązków.

R o z d z i a ł  IV

Dscaaes wa arucpe i ueimżkiwe warupsi praea

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne
i uciąUliwe warunki pracy w przypadku gdy:
2) Prowadzą nauczanie indywidualne dziecka

zakwalifikowanego do kształcenia specjalne-
go – w wysokości do 20% wynagrodzenia
zasadniczego,

3) Prowadza zajęcia rewalidacyjne – wycdo-
wawcze z dziećmi i młodzieUą upośledzoną
w stopniu głębokim – w wysokości 25%
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za pracę w trudnycd i uciąUliwycd wa-
runkacd przysługuje za godziny faktyczne prze-
pracowane w tycd warunkacd i w wysokości
proporcjonalnej do liczby tak przepracowanycd
godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru
pracy.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o którycd mowa
w Roz. IV ust. 1, ustala dla nauczyciela dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły – wójt gminy.

4. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje
z dniem podjęcia pracy w takicd warunkacd,
a ustępuje z końcem miesiąca, w którym nastą-
piło ustanie pracy w tycd warunkacd.

R o z d z i a ł  V

Dscaaes wa  scwipa pspacwamiarswe
sraw wa  scwipa wasaępsaw csraźpaeh

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne wa-
runki pracy, jeUeli praca w godzinacd ponadwy-
miarowycd odbywa się w takicd warunkacd)
przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymia-
ru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznycd, wycdowawczycd lub opiekuńczycd,
realizowanycd w ramacd godzin ponadwymia-
rowycd nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowycd wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1, uzyskuje się, mnoUąc tygodniowy,
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnycd godzin w ten sposób Ue
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0.5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Liczbę godzin ponadwymiarowycd dla nauczy-
cieli realizującycd róUne tygodniowe wymiary
godzin ustala się, dzieląc liczbę realizowanycd
godzin przez nauczyciela przez sumę ilorazów
tycd wymiarów. Stawkę za godzinę ponadwy-
miarową określa się z większego tygodniowego
wymiaru godzin realizowanego przez nauczycie-
la.

4. Przydzielenie godzin ponadwymiarowycd na-
uczycielom korzystającym ze zniUek godzin wy-
maga zgody wójta gminy.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się tak, jak za jedną godzinę
ponadwymiarową.

R o z d z i a ł  VI

Dscaaes mieswsapiswa

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym
w wymiarze nie niUszym niU 1/2 etatu, przysłu-
guje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzaleUniona jest od stanu rodzinnego.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 58 zł,
2) przy dwócd osobacd w rodzinie – 78 zł,
3) przy trzecd osobacd w rodzinie – 100 zł,
4) przy czterecd osobacd w rodzinie – 117 zł.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkującycd: współmałUon-
ka oraz dzieci do ukończenia pobierania nauki,
nie dłuUej jednak niU do ukończenia 25 roku Uy-
cia, pozostającycd na wyłącznym utrzymaniu
uprawnionego nauczyciela.
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4. Dodatek przyznaje się bez względu na tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego, na pisemni
wniosek zainteresowanego nauczyciela z okre-
śleniem stanu rodzinnego uprawnionego.

5. Nauczycielowi i jego współmałUonkowi, będą-
cemu takUe nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek miesz-
kaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o którycd mowa w ust. 5, na icd
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły-
wójt gminy.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a takUe w okre-
sie:
1) Nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) Pobierania zasiłku cdorobowego,
3) Odbywania zasadniczej słuUby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuUby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do słuUby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłuUej niU do
końca okresu, na który umowa ta była za-
warta,

4) Korzystanie z urlopu wycdowawczego.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje

od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoUył wniosek
o jego przyznanie.

R o z d z i a ł  VII

Fupcusw pa rłc

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za icd
osiągnięcia dydaktyczno-wycdowawcze stanowi
1% planowanego rocznego osobowego funduszu
płac wynagrodzeń nauczycieli.
Dysponentem funduszu nagród są:
– Dyrektor Szkół – 80%
– Wójt Gminy – 20%
Wysokość odpisu funduszu nagród dla poszczegól-
nycd placówek oświatowycd ustalają dyrektorzy
w rocznycd planacd finansowycd.

1. O łkpe wasaca prwawpawapia pa rłc cka pauewa-
eieki:
1. Nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor,
2. Z wnioskiem o nagrodę dla nauczycieli moUe

wystąpić Rada Pedagogiczna, organ nadzoru
pedagogicznego, organ prowadzący, związki
zawodowe,

3. Nagroda moUe być przekazana po przepraco-
waniu w szkole co najmniej jednego roku,

4. Nagroda powinna być przekazana w uroczy-
stej formie, szczególnie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, jubileuszy szkolnycd, waUnycd
uroczystości i w innycd uzasadnionycd przy-
padkacd.

2. Kraaeria prwawpawapia pa rłc cka pauewaeieki:
1. WyróUnia się w pracy dydaktyczno-wycdo-

wawczej,
2. Wzorowo prowadzi pracę wycdowawczą,

szczególnie angaUując się w pracę z uczniami
mającymi trudności w nauce i rodzinami za-
groUonymi patologią,

3. Osiągną w danym roku szkolnym wymierne
wyniki w przygotowaniu uczniów do zajęć
punktowycd miejsc w olimpiadacd, konkur-
sacd uczniowskicd lokalnycd i ponadlokal-
nycd,

4. Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz
środowiska oświatowego i lokalnego.

3. O łkpe wasaca prwawpawapia pa rłc cka caresas-
rłw:
1. Nagrody dla dyrektorów przyznaje Wójt Gmi-

ny,
2. Z wnioskiem o nagrodę dla dyrektora moUe

wystąpić Rada Pedagogiczna, organ nadzoru
pedagogicznego, Kierownik GZOSz, związki
zawodowe,

3. Nagroda moUe być przekazana po przepraco-
waniu w szkole co najmniej jednego roku,

4. Nagroda powinna być przyznana w uroczy-
stej formie, szczególnie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, jubileuszy szkolnycd, waUnycd
uroczystości i w innycd uzasadnionycd przy-
padkacd.

4. Kraaeria prwawpapia pa rłc cka caresasrłw:
1. Wzorowo prowadzi dokumentację placówki,
2. Dba o estetykę szkoły i majątek placówki,
3. Prowadzi właściwa politykę kadrową i finan-

sową, a w szczególności w pozyskiwaniu
środków pozabudUetowycd,

4. Stwarza korzystne warunki dla uczniów i na-
uczycieli w przygotowaniacd do udziału
w olimpiadacd, konkursacd oraz zawodacd
sportowycd,

5. Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz
środowiska (organizuje imprezy szkolne,
współpracuje z instytucjami kultury).

R o z d z i a ł  VIII

Pssaapswiepia ssńeswe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem
określają odrębne przepisy.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być
zmienione w trybie przewidzianym dla jego
ucdwalenia.
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2123

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 maja 2009 r.

NK.II.0911-13/331/09

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

sawiercwam pieważpswć

§ 1 ucdwały pr XXXNI/233/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie zmiany ucdwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze
z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz ucdwały nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej
w Górze z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parko-
wania i opłat za parkowanie pojazdów samocdodowycd na drogacd publicz-
nycd, w strefacd płatnego parkowania na terenie miasta Góra (ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Nr 211, poz. 2339 z dnia
4 sierpnia 2008 r. oraz Nr 225, poz. 2535 z dnia 26 sierpnia 2008 r.)
w wasresie sc siłw „W uehwake XXIN/158/08 Raca Miezssiez w Głrwe
w cpia 18 kipea 2008 r. para raf 5 sarwamuze brwmiepie…” cs siłw „…4)
Ksparskę prawiciswswei uiswewapia spiaaa wa parsswapie pszawcłw w sarefie
piaape s parsswapia sprawuzm fupsezspariuswe Saraża Miezssiez kub sssba
waarucpispa prwew Burmisarwa.” wimewpie z powodu istotnego naruszenia
§ 90 i § 91 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tecdniki pra-
wodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).

Uwasacpiepie

Na sesji w dniu 29 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Górze podjęła ucdwałę nr XXXVI/233/09
w sprawie zmiany ucdwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz
ucdwały nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płat-
nego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samocdodowycd na drogacd publicznycd, w strefacd
płatnego parkowania na terenie miasta Góra (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Nr
211, poz. 2339 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz Nr 225, poz. 2535 z dnia 26 sierpnia 2008 r.).

Ucdwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 7 maja 2009 r., przesłana pismem o sygn. BO.0150-
-38/09  z dnia 5 maja 2009 r.

Przedmiotową ucdwałą, jak wynika z porównania treści ucdwał nr XXIII/143/08 i nr XXIV/158/08 –
ucdwała zmieniająca nr XXIV/158/08 posiada tylko 3 paragrafy, Rada Miejska w Górze zamierzała zmienić
treść § 4 i § 5 ucdwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samocdodowycd na drogacd publicz-
nycd, w strefacd płatnego parkowania na terenie miasta Góra. JednakUe zmiana § 5 ucdwały
nr XXIII/143/08 została dokonana w sposób istotnie naruszający prawo.

Treść ucdwały pierwotnej nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. zmienia-
na była, w zakresie zmiany § 5 i § 6, ucdwałą nr XXIV/158/08 z dnia 18 lipca 2008 r.

Na sesji w dniu 29 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Górze w ucdwale nr XXXVI/233/09 wprowadziła
w § 1 zapis, którym dokonała zmiany § 4 ucdwały pierwotnej nr XXIII/143/08 w sprawie ustalenia stref
płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samocdodowycd na drogacd publicznycd, w stre-
facd płatnego parkowania na terenie miasta Góra oraz zmiany § 5 ucdwały zmieniającej nr XXIV/158/08
w sprawie zmiany ucdwały nr XXIII/143/08  Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w spra-
wie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samocdodowycd na drogacd
publicznycd, w strefacd płatnego parkowania na terenie miasta Góra.

Zgodnie z treścią § 90 i § 90 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tecdniki prawodawczej”:

„§ 90. Zmienia si„  a0s e iiei0 snę sewss  ssa0ęo a  eeesi 0ii 0a,  n  ,  niep   mianę   sewss
 mieni nę. Jeeesi  pł s  n  sewss  e,n sisę  ssa0ęo  mienia si„ sen sewsso a 0 ii ęia,w  p,ę 0ii 0a-
,  n   mianę ,  sewss   e,n sisep     mieni nę sewss  e,n sisę.”  

„§ 91. 1 Nie n 0esi   e si„ ii eiisó0  mienia ącęch inną  ssa0„.”
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W § 90 i § 90 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie "Zasad tecdniki prawodawczej" została wyraUona zasada, iU zmienia się zawsze aktualny na
dany dzień tekst aktu prawnego. Opracowanie projektu przepisów zmieniającycd wymaga więc uprzed-
niego ustalenia wszystkicd zmian odnoszącycd się do nowelizowanego aktu prawnego.

Zapisy te mają odpowiednie zastosowanie, zgodnie z § 143 załącznika do rozporządzenia w sprawie
„Zasad tecdniki prawodawczej” takUe do aktów prawa miejscowego, w tym do przedmiotowej ucdwały.

Nie nowelizuje się przepisów zmieniającycd, tak jak tego dokonała Rada Miejska w Górze. Zmianie
podlega zawsze teks pierwotny aktu prawnego wraz z naniesionymi na niego zmianami dokonanymi ak-
tem zmieniającym. Rada Miejska w Górze powinna zatem zmienić jedynie teks pierwotny ucdwały
nr XXIII/143/08 uwzględniający zmiany dokonane ucdwałą nr XXIV/158/08.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa ucdwała, w zakresie zmiany ucdwały zmieniającej
nr XXIV/158/08, narusza w sposób istotny § 90 i § 91 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad tecdniki prawodawczej".
Ucdwała jako mająca cdarakter aktu prawa miejscowego, powszecdnie wiąUącego w stosunku do
wszystkicd potencjalnycd adresatów normy prawnej, nie moUe  wprowadzać wątpliwości i niejasności co
do zakresu obowiązywania normy prawnej.

Organ nadzoru dodatkowo sygnalizuje, iU zmianie powinna takUe ulec treść tytułu ucdwały
nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 kwietnia 2009 r., gdyU jest to ucdwała zmieniająca
ucdwałę  pierwotną nr XXIII/143/08 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie
pojazdów samocdodowycd na drogacd publicznycd, w strefacd płatnego parkowania na terenie miasta
Góra.

Biorąc powyUsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu złoUona za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od
jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaUności
ucdwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
waUności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2124

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 maja 2009 r.

NK.II.0911-6/333/09

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego

sawiercwa pieważpswć

usa. 2 Rswcwiaiu II waimewpisa pr 1 ucdwały Rady Gminy Walim z dnia
27 kwietnia 2009 roku nr XXXIII/197/09 w sprawie ucdwalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórycd innycd
składników wynagrodzenia, a takUe wysokość dodatku mieszkaniowego
z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami) w zw. z art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483 ze zm.).
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Uwasacpiepie

Rada Gminy Walim podjęła w dniu 27 kwietnia 2009 roku ucdwałę nr XXXIII/197/09 w sprawie
ucdwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: mo-
tywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórycd innycd składników wynagrodzenia, a takUe
wysokość dodatku mieszkaniowego. Ucdwała wpłynęła do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego
w dniu 4 maja 2009 roku.

Rada w ust. 2 Rozdziału II Regulaminu postanowiła:
„Węs w ść c i c nie pi ma,  nep  0 s w se f n, s   na , ,aswi m sę0acę ne na c ęciesi ssan 0i
s ma:
1) 5% isan 0ane  w0 sę na 0ęnapi , enia  asa,nic e  na c ęciesio
2) w0 sę , ,asw  m sę0acę nep  ,ęiews iao  wieśsana ii e  Wó sa Gminę Wasim.”

Rada we wskazanym wyUej przepisie Regulaminu określiła wysokość środków przeznaczonycd na do-
datki motywacyjne. Tymczasem art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela nie daje podstaw do wprowadze-
nia przez radę norm, na podstawie którycd określa się wysokość środków finansowycd na dodatki moty-
wacyjne. Przepis ustawowy wyraźnie stanowi o określaniu przez radę  wysokości stawek dodatków
i szczegółowycd warunków icd przyznawania. Nie moUna na podstawie wskazanego upowaUnienia usta-
wowego określać wysokości środków przeznaczanycd na dodatki do wynagrodzenia. Nie cdodzi tu
w ogóle o brak moUliwości w tym zakresie, ale o fakt, Ue dla tego typu materii nie ma miejsca w regula-
minie. Wprowadzenie takiej regulacji jest wykroczeniem poza określone w ustawie ramy upowaUnienia.
KaUde takie naruszenie wyraźnie określonej kompetencji ustawowej powoduje równieU naruszenie art. 7
Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicacd prawa. Jest
to jedna z podstawowycd zasad polskiego systemu prawnego. Oznacza ona, Ue organy władzy publicznej
mogą działać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne określają icd kompetencje, zadania i tryb po-
stępowania, wyznaczając jednocześnie ramy icd działania. Organy władzy publicznej mogą działać tylko
w takiej formie i w taki sposób, na jakie pozwalają im przepisy prawa. Oznacza to, iU podstawą do wyda-
nia aktu prawnego w postaci ucdwały i zamieszczenia w niej uregulowań o określonej treści jest wyraźne
upowaUnienie ustawowe wynikające z ustawy szczególnej lub ustawy o samorządzie gminnym.

Biorąc powyUsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga, za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody
Dolnośląskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego
doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaUności
ucdwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
waUności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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2125

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 maja 2009 r.

NK.II.0911-4/343/09

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad jednostkami samorządu teryto-
rialnego stwierdza niewaUność § 7 sraw § 11 usa. 2 ucdwały
nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innycd składników wy-
nagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionycd w szkołacd i placówkacd opie-
kuńczo-wycdowawczycd prowadzonycd przez Miasto, z powodu istotnego
naruszenia art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Na-
uczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami – zwa-
na dalej ustawą).

Uwasacpiepie

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r. podjęła ucdwałę nr XXXIII/1125/09
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innycd składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionycd w szkołacd i placówkacd opiekuńczo-wycdowawczycd prowadzonycd przez Miasto.

W toku badania legalności przedmiotowej ucdwały organ nadzoru stwierdził, iU § 7 sraw § 11 usa. 2
ucdwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 ustawy.

Przedmiotowa ucdwała w podstawie prawnej powołuje m.in. art. 30 ust. 6 ustawy, który stanowi, iU
„ ipan ii 0a, ącę s w ł„ b„,ącę  e,n sswą sam i ą,  seięs iiasnep o  0 ps„,nia ąc ii e0i,ę0aną
ssi ws i„  asi ,nieniao  wieśsa ,sa na c ęciesi i s c epósnęch ss ini a0ans   a0 , 0ep o 0 ,i , e
iep samin :
1) 0ęs w ść ssa0ew , ,aswó0o   wsóięch m 0a 0  ss. 1 iws 2o  ia  s c epół 0e 0ai nwi ii ę na0ania

sęch , ,aswó0o    assi eeeniem ais. 33 i 34o
2) s c epół 0e 0ai nwi  bsic ania i 0ęiłacania 0ęnapi , enia  a p , inę i na,0ęmiai 0e i p , inę

, iadnęch  ass„iss0o    assi eeeniem ais. 35  ss. 3o
3) 0ęs w ść i 0ai nwi 0ęiłacania swła,niwó0 0ęnapi , eniao   wsóięch m 0a 0  ss. 1 iws 4o   ise nie

  ssałę  ne  wieśs ne 0  ssa0ie s b 0  ,i„bnęch ii eiisach
  0 sawi si sóbo abę śie,nie 0ęnapi , enia na c ęciesio swła,a ące si„  e swła,niwó0o   wsóięch m 0a 0
 ss. 1o  ,i 0ia,ałę na  bs ai e , iałania ,ane   e,n sswi sam i ą,  seięs iiasnep  c  na mnie  śie,nim
0ęnapi , eni m na c ęciesio   wsóięch m 0a 0  ss. 3.

Ucdwała w § 7 wskazuje okoliczności i zasady przyznawania dodatku funkcyjnego.
Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa

wasssswć saawes cscaasłw, s sałraeh mswa w usa. 1 psa 2 Karaa Nauewaeieka, sraw swewe łiswe wa-
rupsi prwawpawapia aaeh cscaasłw. Uprawniony organ określa więc w regulaminie, jakiej wysokości doda-
tek przysługuje nauczycielowi przy spełnieniu określonycd warunków. Warunkiem przyznawania jest więc
taka okoliczność, która uprawnia nauczyciela do uzyskania dodatku, a kompetencja do określenia szcze-
gółowycd warunków przyznawania oznacza wskazanie warunków, pod jakimi dodatek taki zostanie przy-
znany, a więc tycd, jakie nauczyciel musi spełniać zanim go otrzyma. Warunki przyznawania dodatków
nie mogą więc obejmować swą regulacją okoliczności, w którycd nastąpi wypłacenie takiego dodatku.
Kwestia ta jest juU bowiem wyczerpująco uregulowana przez przepisy Kodeksu pracy i rozporządzeń wy-
konawczycd oraz przez przepisy ustawy – Karty Nauczyciela. Skoro bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1
ustawy wszystkie wymienione dodatki stanowią składniki wynagrodzenia, to naleUy uznać, Ue kwestię icd
wypłat będą regulowały przepisy stanowiące o wypłacie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
Jeśli cdodzi np. o okresy nieobecności w pracy, to zgodnie z art. 80 ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 0ęnapi , enie ii ęsł p  e  a iiac„ 0ęw -
nanąo  aś  a c as nie0ęw nę0ania iiacę iiac 0niw  ach 0  e iia0  ,  0ęnapi , enia 0se,ęo p,ę
ii eiisę iia0a iiacę saw ssan 0ią. Zgodnie z art. 92  § 1 pkt 1 Kodeksu pracy  za czas niezdolności
pracownika do pracy wskutek cdoroby lub odosobnienia w związku z cdorobą zakaźną – trwającej łącznie
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zacdowuje prawo do 80% wynagrodzenia, cdyba
Ue obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyUsze wynagrodzenie z tego



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 102 –  12984  – Poz. 2125

tytułu. Obowiązuje równieU rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od
pracy. Zostało ono wydane w oparciu o art. 298² Kodeksu pracy, zgodnie z którym to Minister Pracy
i Polityki Socjalnej został upowaUniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy oraz zakresu przysługującycd pracownikom zwolnień od pracy, a takUe przypad-
ków, w którycd za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zacdowuje prawo do wynagrodzenia.

NaleUy wskazać takUe na regulacje Karty Nauczyciela, które dotyczą kwestii wypłaty wynagrodzenia
nauczyciela. Jest to między innymi art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym  a c as  is i  0ę-
i c ęnw 0ep  na c ęcies 0i ii ęsł p  e 0ęnapi , enieo  awie bę  si ęmało p,ębę 0 sęm c asie iiac -
0ał. Węnapi , enie  a p , inę i na,0ęmiai 0e i  a „cia , ,asw 0e  bsic a si„ na i ,ssa0ie ii eci„s-
nep  0ęnapi , enia    wies  0s ęsswich miesi„cę ,anep  i w  s w snep o i ii e, a ącęch miesiąc i  -
i c „cia  is i o a  eeesi  wies  asi ,nienia  ess wióss ę  , i w  s w snep      sep   wies . Ustawodawca
uregulował takUe kwestię wypłaty wynagrodzenia w okresie przebywania na urlopie dla poratowania
zdrowia, gdzie w oparciu o art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela na c ęcies 0  wiesie ii ebę0ania na  is iie
,sa i ias 0ania  ,i 0ia  ach 0  e iia0  ,  c miesi„c nep  0ęnapi , enia  asa,nic ep  i , ,asw   a
0ęsł p„ sas  ia  iia0  ,  innęch ś0ia,c eń iiac 0nic ęcho 0 sęm , ,aswó0 s c asnęcho   wsóięch
m 0a 0 ais. 54. Tak więc to ustawodawca zadecydował, jakie składniki wynagrodzenia są wypłacane
w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, co oznacza, Ue kwestia ta nie moUe być re-
gulowana ponownie przez organ stanowiący j.s.t. w Regulaminie.

Z kolei np. moment zmiany wynagrodzenia ustawodawca oznaczył w art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela,
zgodnie z którym  miana 0ęs w ści 0ęnapi , enia 0 c asie si0ania ss s nw  iiacę 0  0ią w      ę-
swaniem w se nep  ss inia a0ans   a0 , 0ep  na c ęciesa nass„i  e   iiei0s ęm ,niem i w  s w sne-
p  nass„i  ącep  i  i w  s w snęmo 0 wsóięm na c ęcies   ęswał 0ęes ę ss iień a0ans o a  miana 0ę-
s w ści 0ęnapi , enia   innęch ii ęc ęn nass„i  e   iiei0s ęm ,niem na bsies ep  miesiąca wasen,a-
i  0ep o  eeesi inne ii ęc ęnę nie nassąiiłę  , iiei0s ep  ,nia ,anep  miesiąca wasen,ai  0ep .

Przytoczone wyUej regulacje wskazują wyraźnie, Ue ustawodawca nie przyznał kompetencji dla orga-
nów stanowiącycd jednostek samorządu terytorialnego do ustalania zasad wypłacania poszczególnycd
składników wynagrodzenia nauczycieli. NaleUy stwierdzić, Ue o ile ustawodawca był zainteresowany przy-
znaniem czy pozbawieniem nauczycieli wynagrodzenia, to uczynił to w drodze stosownycd regulacji,
a zatem nie moUna przyjąć, Ue pozostawiono swobodę organom stanowiącym jednostek samorządu tery-
torialnego do przyjęcia odmiennycd uregulowań. Ucdwalony regulamin nie moUe z kolei być przepisem
szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określania warunków zacdowania lub utraty
prawa do wynagrodzenia. Wyklucza taką moUliwość brzmienie normy kompetencyjnej do jego wydania,
która upowaUnia właściwe organy wyłącznie do ustalenia swewe łiswaeh warupsłw prwawpawapia cscaa-
słw, co oznacza, Ue rada gminy moUe jedynie uszczegółowić warunki ogólne przyznawania dodatków,
określone w ustawie i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnycd stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnycd warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.). Natomiast ustalenie, czy za dany okres przysługuje wy-
nagrodzenie następuje w oparciu o zasady określone w ustawie – Karta Nauczyciela i Kodeksie pracy, do
którego odsyła art. 91c ust. 1 ustawy.

Paragraf 11 ust. 2 ucdwały stanowi:
„Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniacd, w którycd przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy lub w tygodniacd,
w którycd zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowycd przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za kaUdy dzień, za który nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przy
czym liczba godzin ponadwymiarowycd nie moUe być wyUsza niU stała liczba godzin ponadwymiarowycd
w tygodniu ustalona dla tego nauczyciela.”

Na wstępie naleUy podkreślić, Ue regulacje zawarte w ustawie nie naruszają zasady wyraUonej
w art. 80 Kodeksu pracy, iU wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, zaś za czas niewykonywania
pracy pracownik zacdowuje prawo do wynagrodzenia wtedy,  ca prwepisa prawa praea aas saapswim.
Nie dokonując dogłębnej analizy rozwiązania zawartego w § 11 ust. 2 badanej ucdwały, zauwaUyć
jednak naleUy, iU w indywidualnym przypadku moUe on doprowadzić do pozbawienia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe pomimo zacdowania prawa do tego wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa
pracy, a tym samym stworzyć rozwiązanie mniej korzystne dla nauczycieli niU przepisy prawa pracy.
To z kolei moUe być traktowane jako naruszenie art. 9 § 2 Kodeksu pracy, który przewiduje, Ue postano-
wienia układów zbiorowycd pracy i porozumień zbiorowycd oraz regulaminów i statutów nie mogą
być mniej korzystne dla pracowników niU przepisy Kodeksu pracy oraz innycd ustaw i aktów wykonaw-
czycd.

Przykładem takiego niekorzystnego rozwiązania jest sytuacja urlopu wypoczynkowego nauczyciela.
Nieobecność spowodowana urlopem wypoczynkowym nauczyciela jest to bez wątpienia nieobecnością
usprawiedliwioną, a zatem stosowałoby się regułę wprowadzoną w § 11 ust. 2 ucdwały. Tymczasem
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zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodze-
nie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Węnapi , enie  a p , inę i na,0ęmiai 0e i  a „-
cia , ,asw 0e  bsic a si„ na i ,ssa0ie ii eci„snep  0ęnapi , enia    wies  0s ęsswich miesi„cę ,ane-
p  i w  s w snep o i ii e, a ącęch miesiąc i  i c „cia  is i o a  eeesi  wies  asi ,nienia  ess wióss ę  ,
i w  s w snep      sep   wies .

Podobna sytuacja zacdodzi w przypadku urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy
w związku z dalszym kształceniem się w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowycd zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego
kształcenia się, dla celów naukowycd, artystycznycd, oświatowycd i z innycd waUnycd przyczyn oraz ulg
i świadczeń związanycd z tym kształceniem, a takUe organów uprawnionycd do icd udzielania (Dz. U.
z 2001 r. Nr 1, poz. 5), a takUe zwolnienia od pracy zawodowej do wykonania doraźnej czynności wyni-
kającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkacd zawodowycd (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854).

Istnienie w całokształcie obowiązującego prawa powyUszycd regulacji wskazuje wyraźnie, Ue ustawo-
dawca nie przewidział kompetencji dla organów stanowiącycd jednostek samorządu terytorialnego do
ustalania zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycd za-
stępstw. Gdyby były to jedynie przepisy uszczegółowiające ogólną kompetencję Rady w tym zakresie, to
zastrzeUenie, wskazujące na konieczność icd uwzględnienia, musiałoby niewątpliwie znaleźć się w art. 30
ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, podobnie jak to uczyniono w art. 30 ust. 6 pkt 1 tej ustawy. NaleUy więc
stwierdzić, Ue o ile ustawodawca był zainteresowany przyznaniem czy pozbawieniem nauczycieli wyna-
grodzenia na niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, to uczynił to w drodze stosownycd regulacji,
a zatem nie moUna przyjąć, Ue pozostawiono swobodę organom stanowiącycd jednostek samorządu tery-
torialnego do przyjęcia odmiennycd uregulowań.

NaleUy teU podkreślić, Ue ucdwalony regulamin nie moUe być przepisem szczególnym w rozumieniu
art. 80 Kodeksu pracy, co do określania warunków zacdowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za
niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnycd zastępstw. Wyklucza taką moUliwość analizo-
wane wyUej brzmienie normy kompetencyjnej do jego wydania, która upowaUnia radę gminy wyłącznie do
ustalenia warupsłw sbkiewapia i wapiaeapia wapa rscwepia wa aasie  scwipa. Organ prowadzący
w ramacd regulaminu wynagradzania ustala jedynie szczegółowe warupsi sbkiewapia i wapiaeapia wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycd zastępstw. W porównaniu ze sformułowa-
niem zawartym w art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy, gdzie mowa jest o szczegółowycd warunkacd przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia, wyraźne jest zróUnicowanie przyznanycd organowi prowadzącemu kom-
petencji. Przyznanie dodatku polega na udzieleniu dodatku, wyraUeniu zgody na jego wypłacenie. Usta-
wodawca posługuje się wyraźnie dwoma sformułowaniami: „warunki przyznawania” oraz „warunki obli-
czania  i wypłacania”. Racjonalność działania prawodawcy nie pozwala zatem utoUsamiać „warunków
przyznawania” z „warunkami wypłacania”. Natomiast przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i doraźnycd zastępstw następuje w oparciu o zasady określone w ustawie i Kodeksie pracy,
do którego odsyła art. 91c ust. 1 ustawy. Do organu prowadzącego naleUy wyłącznie ustalenie, jakie są
warunki icd obliczania i wypłacania, a więc wydania naleUnycd pieniędzy. W psrmie ssmpeaepeazpez
pie miewei się paasmiasa upsważpiepie cs ceeacswapia, w zasieh prwapacsaeh pauewaeiek waehswuze kub
araei praws cs wapa rscwepia wa  scwipa pspacwamiarswe piewreakiwswape, są to bowiem warunki przy-
znawania (zacdowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo faktycznie niezrealizowa-
ne.

Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska Wrocławia, realizując przysługującą jej kompetencję, musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upowaUnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny
i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.
Naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej w grani-
cacd i na podstawie obowiązującego prawa, co wyraUa art. 7 Konstytucji. Oznacza to, iU kaUde działanie
organu władzy, w tym i Rady Miasta, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Podejmowane przez
organ stanowiący gminy akty prawa miejscowego muszą wynikać z wyraźnego upowaUnienia ustawowe-
go, tak jak jest to przewidziane w art. 94 Konstytucji, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego
oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicacd upowaUnień zawartycd
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tycd organów.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni
norm o cdarakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania
kompetencji. Ponadto naleUy podkreślić, iU normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób
ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyj-
nycd oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (podobnie: wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 28 czerwca 2000 r., K25/99, OTK 2000/5/141).

Biorąc powyUsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu złoUona za pośrednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.
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Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaUności
ucdwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
waUności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

2126

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 25 maja 2009 r.

s wapisaeh wabsrłw uwupeipiazmeaeh cs Raca Gmipa Krsasswaee
prweprswacwspaeh w cpiu 24 maza 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 174, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) Komisarz Wy-
borczy w Legnicy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniającycd
do Rady Gminy Krotoszyce, przeprowadzonycd w dniu 24 maja 2009 r.

I.

A. Wybory uzupełniające przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonycd na 2 listacd kandyda-

tów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionycd do głosowania było 279 osób.
E. W wyboracd wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 113 wy-

borców, to jest 40,5% uprawnionycd do głosowania.
F. Ogółem głosów oddano (liczba kart waUnycd) 113.
G. Głosów waUnycd oddano 112, to jest 99,1% ogólnej liczby głosów oddanycd.
H. Głosów niewaUnycd oddano 1, to jest 0,9% ogólnej liczby głosów oddanycd.

II.

Wapisi wabsrłw:
Osrę  wabsrewa pr 6, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart waUnycd) 113.
D. Głosów waUnycd oddano 112.
E. Radną została wybrana

z listy nr 1 KWW NASZA WIEŚ
 BOGUSŁAWA JADWIGA BABULA

KOMISARZ WYBORCZY
W LEGNICY

STANISŁAW RĄCZKOWSKI
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OBWIESZCZENIE
WOKOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

z dnia 24 maja 2009 r.

s wapisaeh wabsrłw uwupeipiazmeaeh cs Raca Miezssiez w Mięcwakesiu
prweprswacwspaeh w cpiu 24 maza 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Wałbrzycdu podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniającycd do Rady Miejskiej
w Międzylesiu przeprowadzonycd w dniu 24 maja 2009 r.

I

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonycd na 2 listacd kandyda-

tów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionycd do głosowania było 401 osób.
E. Wydano kart do głosowania 132 wyborcom.
F. W wyboracd wzięło udział (liczba kart waUnycd wyjętycd z urny) 132, to jest

32,92% uprawnionycd do głosowania.
G. Głosów waUnycd oddano 131, to jest 99,24% ogólnej liczby głosów oddanycd.
H. Głosów niewaUnycd oddano 1, to jest 0,76% ogólnej liczby głosów oddanycd.

II

Wapisi wabsrłw:
Osrę  wabsrewa pr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyboracd wzięło udział (liczba kart waUnycd) 132.
D. Głosów waUnycd oddano 131.
E. Radną została wybrana :

z listy nr 2 KWW JANINY DZIĘCIOŁ
1) DZIĘCIOŁ Janina

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

KOMISARZ WYBORCZY
W WAŁBRZYCHU

MACIEJ EJSMONT

-------------------
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,

Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie pscapia cs pubkiewpez wiacsmswei ipfsrmaezi s wmiapaeh w ssiacwie Raca
Miezssiez w Kiscwsu, Raca Miezssiez w Świebscwieaeh sraw Raca Pswiaau w Świcpiea

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz Dz. U.
z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) i § 1 ucdwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej
komisarzy wyborczycd, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności
o cdarakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczycd (M. P.
Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114) Komisarz Wyborczy
w Wałbrzycdu

pscaze cs pubkiewpez wiacsmswei, że

1. Raca Miezssa w Kiscwsu ucdwałą nr XXXII/300/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.
stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Heprasa
Cwesiawa URBANOWSKIEGO z listy nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚR.

Na jego miejsce, na podstawie ucdwały tej Rady nr XXXIII/315/2009 z dnia 26 lu-
tego 2009 r., wstąpił Bskesiaw Miehai JUŹWIN – kandydat z tej samej listy, który
w wyboracd uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieral-
ności i nie zacdodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1
pkt 4 Ordynacji.

2. Wszewsca Dskpswkmssi zarządzeniem zastępczym NK.II.0926-6/1/08 z dnia 21 lu-
tego 2008 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego
Raca Miezssiez w Świebscwieaeh Apcrweza Kawimierwa OLSZÓWKI z listy nr 20 –
KWW FORUM INICJATYW J. WYSOCZATSKIEGO.

Na jego miejsce, na podstawie ucdwały tej Rady nr XLV/252/09 z dnia 14 maja
2009 r., wstąpił Hepras ROLLA – kandydat z tej samej listy, który w wyboracd
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie za-
cdodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji.

3. Raca Pswiaau w Świcpiea ucdwałą nr XXVI/220/2009 z dnia 24 marca 2009 r.
stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Jaesa
WAJSA z listy nr 16 – KWW ŚWIDNICKA WSPWLNOTA SAMORZĄDOWA.

Na jego miejsce, na podstawie ucdwały tej Rady nr XXVII/221/2009 z dnia
26 kwietnia 2009 r., wstąpiła Grażapa SŁAWIŃSKA-GĄSKA – kandydatka z tej
samej listy, która w wyboracd uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie
utraciła prawa wybieralności i nie zacdodzi wobec niej przesłanka, o której mowa
w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji.

KOMISARZ WYBORCZY
W WAŁBRZYCHU

MACIEJ EJSMONT
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KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

s psczęeiu uehwaia w sprawie asauakiwaezi „Prs ramu Rswwszu Turasaasi
cka Wszewłcwawa Dskpswkmssie s”

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadacd pro-
wadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) ogłasza się, co
następuje:

1) Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 kwietnia 2009 r. podjął ucdwałę
nr 2696/III/09 w sprawie aktualizacji „Programu Rozwoju Turystyki dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego”;

2) ucdwała wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej
www.turystyka.dolnyslask.pl.;

3) ucdwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego, tj. od dnia 28 kwietnia 2009 r.
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Egzemplarze bieUące i z lat ubiegłycd oraz załączniki moUna nabywać:

1) w punktacd sprzedaUy:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzycdu, 58-300 Wałbrzycd, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoUone są do powszecdnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanycd dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: dttp://www.duw.pl
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Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
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